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Silnik

wtasnej

konstrukcji

i wykonania

• InformowaliSmy Jui, ie prawie poiowa modeli

biora.eyeh udzial w mistrzoatwaoh Europy NAVIGA
w 1969 r. w Bulgarii byJa wykonana wedlug polskich

plan6w modelsrsklch, kt6re zdobyly sobie uznanie

na calym §wleeie,

Obecnie raoiemy przedstawi6 dalsze dowody eks-

paieusji naszej literatury modelarskiej. Sa, to zdj^cia

modeli wykonanych przez modelarzy szwajcarskich

z Bazylei. Pierwsze z nich przedstawia model klipra

herbarianego CUTTY SARK (patrz „Plany Modelar-

skie" nr 18) w calosci i fragment tego modelu wi-

dziany od strony dziobu. Budowa modelu w podzial-

ce 1 : 75 trwata ponad cztery lata. Wykonawca tej

artystycznej praey jest Hans Zeller.

Drugie zdteeie przedstawia model przybrzeinego

statku hydrograficznego HYDROGRAF II, wykonany
przez Fritza Hod ela wg plan6w zamieszczonych w
„Modelarzu" nr 7—8/65.

W Modell-Schiffbau-Club Basel rozpoczeto budowe

dalszych modeli wedlug naszych plan6w modelar-

skich, g!6wnie statkow historycznych i handlowych.

Na ukonczeniu sa dwa holowniki peJnomorskie.

Zyczymy naszym szwajcarskim kolegom powodze-

nia w budowie tych modeli oraz sukcesow na impre-

zach sportowych w nadchodxaeym sezonie 1970 roku.

J. M.

Ireneusz Schnitter % Warszawy sam skonatruowal 1 wykonal silnik modelarski o pojemnoSel
1.5 cm' na swlece, zarowa. Konstruktor pracowal nad silnikiem w Klnbie Modelarsklmi LOK w
Warszawie, pray ul. Dzlelnej — korzystajac wytaoznle t taklch masiyn jak wiertarka 1 tokarka.

Pierwsze proby wykaialy wysok^ sprawnose sllnika 1 moiilwoic uzyskanta stosunkowo duiej
mocy Jak na silnik o tej pojemnoscl.

Ireneusz Schnitter w czasie obrobki cze.se i

do silnika.

Silnik gotowy do eksploatacjt



W 25 r ocz n ic? zwyci?stwa nod faszyzmem
aa kwietnia IMS roku dwaj radziec-
Jll cy zwladowcy Jegorow i Kanta-
0|| xatkn^U na sxczycle kopuly

berllfisklego Reichstagu cierwony
aztandar swojej jednostki — sztandar,
symbol zwycieatwa- w kllka dnl p6i-
nlej pod uderaenlaml jednoatek Armii
RadzleckleJ 1 walczacycb przy leh boku
oddzlalow ludowego Wojska PoUkiego
padly of tatme reduty hftlerowikich
Nlemiec w Berlinie.

I niaja 1S4S roku obwiescil iwiatu ra-

douna nowitie, zwycieatwa ludzkoici nad
jt- j najniebezplecziilejszym wrugioiu, nad
faszyzmem. Byla to dzleiem narodfiw
1 nanstw wipoldxialajacyeh w koalicji
antyhitlerowsk ie j, ktorej trzon atanowlt
Zwlazek Radzleckl. Poprzedzlly j<? ci«i-

kie zmaganla Armii RadzleckleJ w bit-

waeh Toku 1941, 1342, 1M3 pod Hoikwa,
statingradem, Kurskiem, nad Dnieprem,
Da terenacb Blalorusl, Poliki, Rumunii
i Czechoslowacjl.
W ttyczniu INI xoku ruszyta sieroklm

troutem wlelka zlmowa otensywa. trwa-
jaca nieprzerwanie ax do catkowltej
kapltulacjl Nlemiec hltlerowzkleh w
dn Ui pamletnego % mala. Ofenaywa
rozpoczynala sit w sytuacji sprzyjajacej
dla catej koalicj i antyhltlerowskiej. W
oitatnlch rnleslacacb 19M roku armie
hitlerowskle ponlosly wiele dotkliwycb
poraiak cut wszystkich rrontach. Zmu-
szone zoitaty do opuizczenia terendw
Zwiazku Radziecklego, Poliki i dniej , tJa.ki" lecq na front

ZANIM ROZBRZMIAtY FANFARY VICTORII
cz^tei obzzarow poludniowo-wschodniej
Europy. Ar rait anglo-amerykaftskle wy-
parly Jednoalkl niemieckie z Franc jl,

BelgU 1 irodkowych Wloch,
WokGt hitlerowsklcb. Niemiec zaczcly

coraz mocnlej zaciakac ale atalowe klesz-
cze, ze wschodu, poludniowego wscho-
du, poludnia 1 zaebodu, Po Wloazecb,
itrwaly z Niemcami Bulgaria oraz Ru-
munia, ktore podjety przeclw nlm dala-
lanla wojenne. Wyeofala sic I wojny,
walczaea po itronle hitlcrowcdw Fin-
land ia. Z kazdym dniem knrczyt tie

potencjat wojenno-ekonoroiezny Tne-
etej Rzesxy I topniaty jej armie,
W trakcle wlelkiej ofenaywy xlmowej

jednoslkl radzleckle 1 polakie poteinyml
uderzenlaml rozbijaly rozpaczllwy opdr
hltleroweow, nioaa,c wolnotc aetkonj
miejscowosel. IT ttyeznla wolne byty;
Warazawa, Czeztocbowa, Radomtko, Na-

si c I sk, 11 atyetnla — Plotrkdw Tryb.,
Modi Ui, Skiernkwice, Lowlcz, is itycz-
nla — L6dZ, Kutno, Leczvca, Gostynin,
Mlawa, Dzlaldowo, Krakow, TarnAw,
Wielmi, 20 atycznla — Nowy S^ez, Pa-
bianlce, task I Wtoclawek. Do koAca
atycznia wicksznif miejaeowoict poltkich
zoatala wyzwolona. W ct^gu zaledwle
trzech tygodnl trwanla ofenaywy roz-
bite zoataly ally bitlerowakie na cen-
tralnym kierunku, a wojika radzieckie
znalazly sie w odlagloici SO km od
Berllna.
w bIets)Cym roku obcbodzi6 b^dzlemy

£S rocznic^ zwycieitwa, ktdre zoztato
okupione przez twlat 3B mllionaml
litnien ludzkich. Kraj naaz woi6it tu
»woj wklad najwickizy, ponletllttny bo-
wlem DajctQzaze itoiunkowo ttraty ipo-
arod walczaeych naroddw. Na polach
bitew II wojny awlatowej zglnelo CM tys.

Polakdw. Wikutek rnaiowpco terroru
I ekttermlnacji ludnoacl przez bltlerow-
skiego ok ii pan ta atracilo iyele i 3t* tya,
obywatell, a dalxze EM tys. zostalo oka-
leczonych w takiin atopnlu, te atraello
czeaciowo lub calkowlcie zdolnoaC do
praey. Niezmiernie dotkliwe byly r6w-
olel alraty matrrialne Pol ski. Poehlo-
nely one It proc. wartoici majqlku na-
rodowego, tj. ponad SI mid dolarAw.
Rocznic^ zwyci^itwa obebodzif wtec

b<;d;iemy w naizym kraju niezwykle
uroczyicle, Wlaiciwie przez caly obecny
rok odbywa6 si? be,da. imprczy i uro-
czyatoict majace na coin ale tylko od-
danle boldu mlllonom polegtych, ale
rdwniei przyporanienle wielklego wkla-
du PolaktSw w zwyclfitwo, Ich umlto-
wanle OJczyxny i bobaterstwo w bojach
na wazystkich trontaeb II wojny twia-
lowej.
W obebodaeb rocznlcy xwycititwa

weimie aktywny udzlai rdwniel naixa
spoleczno-obronna organizacja — Llga
Obrony Kraju. W kolach 1 klubacb I.OK
reallzowane bed^ roznego rodzaju przrd-
alewziecla, ktore pozwola. — zwlaaxeza
miodzlety — poioae leplej prawde o
dniacb. wojny I leplej zrozuralef It
prawde^ ic pokoj i wolnoM, to akarby
najcennlejaze, Wsrod przeds)ewzlc£ tych
znajda lie m. in.: konkurs-pleblacyt
czytelnlczy pod baalem „Brateratwo idel
i broni " zwycigstwo" oraz konkurt or-
ganlzowany przez redakejq czasopiam
mode tarikich LOK dla modelarzy pol-
akicb pt. ,,nron, ktdi% walczyll Polacy
z faszyzmem". Nlewatpllwle w konkur-
aach tych, jak i we wizyitklcb przed-
sitwzlcclach zwi^zanych z obchodami
rocznlcy zwyelestwa nad faszyzmem,
weznu) lierok 1 adtlal takte modelarze
LOK. Btdsj one, zwlaszcza wapomnlany
konkurs modelarskl wapanlala, okazjq do
poznanla tradycjl ludowego WP, a tak-
ic oreza, ktorym zolnterz Poliki zada-
wat fmiertelne nderzenia taltlerowakiemu
wrogowl

Samnioty siturmotue ll-2 nad Berlinem



POHtOSIE
MIEJfjTNOSC przcwidywania potrzebna bywa nie tylko zawodowym politykom. Dziennika-
rzom rownicz. Ktoregos mrozncgo, styczniowego ranka 1969 roku wpadl do redakcji kie-
rownik dzialu rakietowego, mgr Ini. Hohdan Wcgr/.yn, i juz od progu oglostl wszem 1 wo-
bee tonem cntuzjastycznym, a jcdnocze&nte wykluczajacym jakikolwlek sprzeciw, sw6J no*
wy rewelacyjny pomyst.

— Za kilka mieslefcy' czlowiek wyladuje na Ksieiycu, a sondy teepee ku dalszym planetom naszego
ukladu slonecznego w kicrunku Wenus t Marsa dokonaja. nowych odkryc naukowyeh. Proponuje, prxe-
lo oglosic konkurs...

Tu zawahat sl$ przez chwile, utkwil wzrok w suficie i zapad I w polgodzinny trans bolesnych nau-
kowyeh dociekan, po czym strzelil: „Leeimy ku odlcglym planetom".
C6z bylo czynic — leciray. Zawierzy)i£my jedyncmu wsrod iias naukowcowi z prawdzlwego zdarze-

nia, jedynemu w naszym kraju cztonkowi IAF (International - Astronautlc Federation) Miedzynarodo-
wceo Stowarzyszenia Astronautyeznego, jego naukowcj intuicjt oraz dziennikarskiej umiejetnoSei prze-
widywania. Zwlaszcza ze jui 5 1 10 stycznia ub. r. wystartowaly kolejno radzleckle stacie kosmiczne
Wcnus-5 i Wenus-6 w kicrunku Wenery, a Amerykanle zintensyfikowaU realizacje. programu ..Apollo".

Zawrzalo w redakcji, rozdzwonily sie telefony i tak oto stallsmy sit; swiadkami i wspolaulorami intere-
sujacego wydarzeuia, wielkiej prxygody naukowej — konkursu, ktorego celem miaio bye nie tyiko proste
rozpowszechnianie wiedzy o otacxajacym nas iwtecie, o technice rskietowej i astronautyce, jako jed-

nej z najnowszych dziedzin naukl i teebniki. Wykorzystujac naturalne zainteresowanie mlodziezy
ublegtorocznyml osi%gnieciami swialowej kosmonautyki — pragnc.lismy zachecic j% do bezposrednlego
wlaczenia sit; w proces spolecznej politechnizacjl. Zaszczepic pasjq majsterkowania. Zachecic do po-
puszczenia wodzow fantazji.

Jeszcze wowczas nie wiedzielismy, ze w listopadzle 1969 roku odbedzie sis IV Plenum KC 1 ze final

naszego konkursu przypadnie wlasnie w dniach obrad KC Partli nt. znaczenia naukl i technikt dla dal-
szego rozwoju naszego kraju.. Mozemy sobie zatem pogratulowac trafnosci decyzji — dalekowztfocznosci
i umiejetnosci przcwidywania, jakze niezb^dnegO w dziennikarskiej profesji.

Final konkursu, tzn, rPxdanie zwyci^zcom i wyroznionym nagrod, odbyt sie; 7 stycznia 1970 roku w sle-

dzibie Zarzadu Glownego LOK w Warszawle. Przy pozyeji „Leclmy ku odlcglym planetom" pbstawftlimy
czerwonym olowkiem ..ptaszka". Nad boghtym pokloslem konkursu nalezy sic jednakze zatrzymac
eo najmniej z dwu powodow.

O Z1ELONE SWIATfcO I... PUNKTT
DLA TALENTOW

Na konkurs naplynelo 140 prac od 138 mlodych konstrukiorow w wieku od S do 16 lat. GIdwnie jed-
nak od cztcmasto-, pi^tnasto-, trzynasto- 1 dwunastolatkow, ktorzy stanowlli prawie dwustuosobowa
grupe uczestnikow naszego konkursu. W gronle 1ST chlopcow znalazta si? jedna 13-letnia dziewczynka,
Jolanta Winiarska z Drawska Pomorskiego, ktorej za sam tyiko udzial powinno sie. przyznac dodatko-
we punkty przy typowaniu polskiej Walcntyny Tierieszkowej, Za prace, nadcslana na konkurs otrzymala
bowiem III nagrod^ (aparat fotograficzny) w klasle modeli istniejqeych obiektow kosmtcznych w grupic
sond orbltalnych.
Dorazny eel konkursu zostal osiagniqty, a nawet przekroczony, gdyz nie przewlduj^c szcrokiego za-

siegu — nie zaplanowalHmy odpowicdnich funduszy na konicczna. ilosc nagrod. stokrotnc wiec dzie.-

ki Zarzadowi Glownemu TPPR, Zarzadowl Przedsi^biorstwa CSH, APRL oraz bratnlej redakcji „Swia-
ta Mlodych" za pomoc I wsparcie.
Na tali narastajacego w ubiegiym roku zainteresowania lotami ku innym planetom naszego ukladu

stonecznego — sklonilismy prawie p61tora setki chlopcow i jedna. dzlcwczynke. do wyprobowanla
swoich umiei^tnosci kunstruktorskich oraz do. popuszczenia wodzow swojej fantazji. Czionkowic jury
byli zachwyeeni pomyslowoscia. rozwi^zan I lmiato§ci% dzieci^cej fantazji, nie pozbawlonej wszakze nau-
kowo-technicznej zasadnosci, a niekiedy zgola naukowego udokumentowania w postaci dodatkowych
planow. wyjasnien, instrukeji obslugi aerodromow i stacjl kosmlcznych,

Uczestnicy stanowl% grupe bardzo zroznicowan^ tak pod wzgledem wieku, jak i poehodzenia spolecz-
nego oraz micjsca zamieszkanla. Znalczli sie wiQc wsrod nlch ueznlowle technikow, ze zwyclezc^ kon-
kursu, Leszkiem Marcem z Warszawy. Spora grupka ueznidw szkol zasadniczych, no 1 oczywiscie prze-
dt wszystkim UCZniowie szkol podstawowych.
Najmlodszym uczestnikicm konkursu okazal sie 8-letni Jurek R^k ze wsl Brenno z Zielonogorskiego,

ktory otrzymal wyrdznlenienie w postacl rocznej prenumeraty ..Mfodcgo Modelarza". Najstarszym — 16-
letni Janek Mocydlarz z Poznania, zdobywca IV mlejsca w ogdlnej klasyfikacjl i I micjsca w gruple
modeli statkow kosmicznych, ktore wyl^dowaly na innych planetach — nagrodzony zegarkiem na reke-
Interesujacym debiutcm poszczycic sie moie kolega Marek Rebis ze wsl Ulanice, powiatu brzozowskie-

go na Rzeszowszczyznie, rownicz wyrdinlony w konkursie za urzekajacy w swej prostocie model rakiety
kosmicznej, wykonany z jednolitego drewna za pomoct) zwyklego noza. Przyklady podobnego uda-
nego wyjscia z zainteresowaniami i umieje.tnosclaml techniczno-konstrukcyjnymi poza rogatki swojego
miejsca zamicszkania oraz swojego Srodowiska stwarzaj^ podstawe do snucla konkluzjl i wycia^anfa
wnloskow ogolniejszej natury.
Rezultaty konkursu ujawniiy nam bowiem nie tylko zrozumiale zainteresowanie naszej mtodziczy

'

sprawami astronautyki, ale tei i Jeszcze raz unaocznlly naturalny red czlowleka do poznawanla swiata,
pe,d do rozwijania nauki i teebniki, a nade wgzystko dazenic do wykorzystania je'j w proecsie tego
poznawania, nawet przez najmlodszych.
Konkurs dowiodl, jak wielkie s% spoieczne potrzeby wychodzenia naprzeciwko technfeznym zaEn-

teresowaniom mlodziezy, rozbudzania ich oraz nadawania im odpowiednlego kicrunjBL Konkurs po-
budzil aktywnosc naszej mlodziezy, ujawnll zasobnosc naszego zaplecza w utalentowane mlode kadry,
ktore juz za lat 10—15 stana, za pulpitami stcrowniczytnl, obsltigiwac bed^ komputery, organlzowac b^-
d^ nowoczesn^ produkcie i opracowyw-ae proccsy technologiczne.
Pod warunkiem jednakze, iz nie znikna. oni i poia widzenia 1 juz od dzis jlalsza Ich edukacja przebiegac

bedzic z uwzgle^nienlem konkretnych zainteresowad i ujawnionycb taientow. Wterzymy, ze nie zo-
stan% oni pozostawicnl lamym sobie, ze zajmlc sie nimi szkola, odpowiednie organizacje i oczywiscie
takie rodzice. Z naszej strony — zc strony modelarzy — takze powinna bye wyciagnicta w ich kicrun-
ku pomocna dton. Niechaj stan^ sic czlonkanii naszej rodziny modelarsklej, nicchaj rozwijaj% swoje ta-
lenty w pracowniach pod okiem doswiadczonych wychowawcow i pedagogdw, ktorych codziennej praey
zawdzieczac mozemy, zc przed niewatpliwymi talentaml zapala.ia sie w pore kolejne zielone swiatla.



ODZIWIAJAC wspaniale
osiaj*niecia astronautyczne
ZSRR, czesto zadawalismy

sobie pytanie, kim sa, ich autorzy.
jaka byta ich droga rozwoju. I oto
teraz prezentujemy jednego z naj-
wiekszych geniuszow XX wieku —
Korolewa, wsp6itw6rce slynnych ra-

kiet nosnych i statk6w zalogowych
Wostok i Woschod, a takze licznych
sztucznych satelit6w Ziemt z serii

Elektron, Molnia, Kosmos i Sonda.
Rysunek 1 przedatawia gl6wne wersje rozwojowe

slynnych rakiet nosnych w ZSRR opracowanych
i zbudowanych pod kierunkiem Siergieja Korolewa
(patrz zdjecie). Ten sam glowny czlon napedowy nr
10 byl sprzegniety z r6znymi gtowicami nr.l—0. ta.-

czac je ze sob a. mozemy zbudowac dziewiec roznych
model! rakiet. Poszczeg61ne cyfry podane na rys. 1

oznaczaja,: 1+ 10 prototyp rakiety noSnej. 2+10 ra-
kieta nosna od Sputnika 1, 3+10 rakieta nosna od
Sputnika 2, 4+10 rakieta nosna od Sputnika 3, 5+10
rakieta nosna od tuny 1, 2, 3, 6+10 rakieta nosna
od Wostok a, 7+ 10 uniwersalna rakieta nosna, ktdra
wyniosta prdbniki kosmiczne na Ksiozyc, Marsa i We-
nus, oraz satelity metenrologiczne i Molnie, 8+10 ra-
kieta nosna od statku zalogowego Woschod, 9+10
rakieta nosna od statku kosmicznego Sojuz.

Co wiemy o Siergieju Korolewie? Ten wielfci uczo-
ny i konstruktor urodzil sie w roku 1906 na Ukramie
w rodzinie nauczyciela. Dziecinstwo spedzil w mia-
steczku Neshin. Juz wtedy pasjonowal sie matematy-
ka. Maja,c szes6 lat potrafil swictnie liczy6 do mi-
liona. Szkole podstawow^ ukonezyl w Odessie. Zain-
teresowaniom technicznym dal wyraz budujac mo-
dele szybowcdw, p6zniej lata! na szybowcach i sa-
mojotach sportowyeh. Majac 17 lat przedstawil pro-
jekt szybowca, ktory pofniej zbudowal. Jego szybo-
wiec okazal sie bardzo lekki, wytrzymaly, dobrze
znoszaey podstawowe figury akrobacyjne. Po opraco-
waniu ezterech szybowcdw przeszedl do studiowania
konstrukcji samolot6w. Dociekliwoscia. i pomyslo-
woscia. zaciekawial swych przelozonych — nauczyde-
li i profesorow, zwlaszcza Tupolewa. Praca dyplomo-
wa Korolewa (1930 t.) dotyczyla projektu lekkiego
samolotu sportowego, ktory pod jego kierunkiem
zostal zbudowany i oblatany. Pozniej mlody kon-

SIERGIEJA
PAWtOWl&A
KOROIFWA

struktor dostal sie do biura projektow Tupolewa,
gdzie opracowal pierwszy radziecki samolot rakio-
towy RP — 216 i inny z napedem turbinowym.

Nowym wydarzeniem w zyciu Korolewa bylo po-
wolanje do dzialalnosei pierwszego w Swiecie In-
stytutu Rakietowego, w kt6rym zostal zatrudniony,
Wspdlpracowal tam z Zanderem i Tichonrawowem.
Od 1947 roku zostal g!6wnym konstruktorem rakiet.
Pod jego kierunkiem poWstaly pierwsze rakiety wie-
lostopniowe dalekiego zasiegu. Bylo to wielkie przy-
gotowanie do otwarcia nowej ery kosmicznej. W tym
crzasie zostaje czlonkiem Akademii Nauk ZSRR.

Wreszcie data I.X.1SS7 — Alien wprowadzenia na or bite,

wokfilziemska pierwszego sztucineffo satelity — Sputnika 1
(— Sett uwiertczmiem dotychcia»ow«j prmcy. „JeKo*' wielo-

' stopniowe rakiety noine byiy niezawodne. Na nastepne
sukeesy nie trzeba bylo dluRo czekaf. 12.4. i»Si wszedl na
orbite Ziemi statek lalOROwy z Jurijem Gagarinem. Po
tyth wydarzeniach nastepowaly nast^pne, kt6rych nie bc;-

dziemy omawiac, sdyt sa zbyt dobrze znane,

Dzisiaj, z perspektywy czasu, mozemy powiedziec,
ze Siergiej Korolew swa. osobowoscia, niezwyklymi
zdolno^ciami i osobistymi osiagni^ciami przyczynil
sie w spos6b decyduj^cy do radzieckich sukces6w w
dziedzinic astronauty ki, Jego tragiczna Smi ere w ro-
ku 3966 zamyka najpiekniejszy i najwspanialszy w
historii elap rozwoju astronautyki. Natomiast dla
nas pozostal on jednym z
XX wieku.

najwiekszych geniusz6w

Opracowat na podstawie ezasop isma
..Acrusport"

BOKDAN W^GRZYN

Rakieta nosna Wostok pokazana na special

-

nym wysiegtviku.
Lotnik ko;moi;auta J, A. Gagarin i profesor

S. P, Korolew.
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Model rakiety prxav/otn/czej 'HAWK*
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'Nr ark V

Napis btaTu

Amerykariska rakieta plot. ,,Hawk"
(Jastrza,b) jest jedna, z najwczesnlej
opraoowanycli konstrukeji praseznaczo-
nych do zwalezania samolotow. Szereg
ctekawyefc rozwi^zart zastosowanych w
raklecle nadajc pociakowi „Hawk" cha-
racter unlwersalny.
Do nap^dti Rtuty jednokomorowy all-

nlk dwupallwowy. Polega to na tym,
ie w komorze spalan la znajduja. Siq
dwa materiaty pedno. Fierwszy ~
szybkopalny — rozpedza rakiety w po-
czatkowyiro okresie lotu, drugl — wolno-
palny — stanowt material marszowy.
Rakiota moze byt wyrzucana z wy-
rzutnl podw6jnej lub potrejnej, samo-
chodowej lub cls,gnikowe;). w poczatko-
wym okresie lotu „HBwk" jest kiero-
wany za pomoea wi^zki prowadzacej,
nastepnle wl^cza sle samoczyiinle wrza-
dzenle naprowadzajacc typu polaktyw-
nego, Z tego te± wzglcdu czepicc ra-
kiety jest zroblony z materlatow prze-
puszczaJacych fale elcktromagnotyczne,
Obsluga wyrssutnt jest stusunkowo pro-
sta, Bptcrla plot, sktada sie z szesdu
potr6jnyeh wyrzutni. Wyrzutnle pod-
w6jnc przeznaczone do obrony ma-
szcrujaeych kohimn wojska. Mimo zc
od opraeowania rakiely mineto sporo
czasu (195ff rok), ,,Hawk" w clalszym
eiftgu znajdujc sic na uzbrcijcnlu armil
USA.

Dane technlczne:

tSnjxusc calkowlta — S,03 m.
rozpietase — 1,2 m,
srednlca kadluba — 0,3S m,
ciezar bojowy — Wt kg,
pr^dkoAc — 2,5 macha,
zaslqg bojowy — 35 km,
pulap lotn — 10 km.

BUDOWA MODELV

Model jest rakiety JednoGtopnlowq.
karlonows., napedzanq sllnlcxklem pro-
dukcjl czeehoslowacklej lub polsklej.
Do budowy pntrzcbnc nkMQpujf ce
materiaty; karton, balsa lub lipa, .spa-
dochron, silnlezek rakletowy, farby w
trzech koloracb (stalowym, blatym
1 czerwonym), kloj szybkoschnacy oraz
blaelia z puszek po konserwach na za-
czepy prowadzace do rakiety. Model
sktada sle. z naetcpujqcych ozeSd: 1 —
glowtea,' 2 — kadlub, 3 — aaczepy pro-
wadza.ee (dwle jjztukl), 4 ~- skrzydla
<4 sztuklh S — stniek tylny, 6 —
llstwa (1 sztukl), 7 — spadocliroii, 8 —
podkladka Illcowa, 9 — tulrjka oporo-
wa, to — silnlk,
Wykonanle modelu Jest bardzo proste

1 nie powlnno sprawiac ^adnyeh trud-
noicS. Fodczas praey nad kadlubcm nn-
le±y zamocowat zaczepy prf>wadzacc
projektu Slradowskiego (ns ryKunku
pokazano spotj6b ieb wykonania). W
kadlub wklejamy tulejke oporowq, kt6-
ra ma stanowli oporc; gllnika. Sto4ck
tylny mo*cmy nakleie na silnlk lub
zamocowae w jakikoiwiek inny do-
wolny sposob. Jciell silnlk nle bijdzle
umooowany w kadtubic „na wdsk",
naleiy umocowat gf> zatyczka. Pu wy-
konaniu glowley 1 skrzydet calciS6 ma-
inJemy na Btalowy (szaronieblcKkt) ko-
lor, zgodnle z rysunkiero stowrtym.
Hysunek dodatkowy przedstawla Inny
spomb matowenia kadluba. Po akort-
atfuowaniu modelu muiHmy go wywa-
iy6, przy czym odebylcnle ftrodka de*-
kost-i od oznaczonego na rysunku pun-
ktu nie powlnno przekrsczae- 10 mm.
Na zakotiraenie podaje, 4e wymlary

dotyeza silnlka proriukejt czeehoslowac-
kii-j, a rzeczywista podzlalka model ti

wynosi 1:18. Hysunek pogladowy po-
stal wykonany w pndztatce 1:24.

KRZYS7TOF RUKUSZEWIfS!



wxp6lczesnego iycia nie wszy-
Tpttltin ^tkim pozwaia na oddawa ridetempi! sie milemu i poiytccznemu

hobby, Jakim Jest modelar-
stwo. Nauka, praca, dojazdy, obowiazki
spoteezne 1 rionwtwc pochlania jq mnc—
stwo czasu, Nlewiele pozostaje go na
przyjemnoici. Totet wiele os6b znleche-
ca sie do modelarstwa, gdyi nie J estw stamie przeznaczyc 200, 500 czy nawet
1090 godzin pracy pa wykonanie Jedne-
go mo tie hi,

Fodobna sytuacja istnieje na caiym
swiecie,

/ Pr6bujac temu zaradzlf, a gldwnio
upatruja,c w tym znakoralty Interei —
szereg firm kraJ6w zachodnlch od daw-
na Jut przystaplfo do masowej produk-
cjl zestaw6w modelarskich. Te wyspe-
cjalizowane firniy jak np. Air fix w
Anglil, Graupner w NBF, Cox w USA,
zatrudniaja, po kilka tysieey osdb. Icii
roczna produkcja wynosl od kiiku do
kllkunastu millonciw zestaw6w modelar-
skich, zaspokajaj^cych r6ioe kicrunkl
zaLnteresowa fj

.

Rozwlqzania bywaja rozmaite. Jedne
wytwornle specjalizuja. sie, w wyrobaeh
z drewna, inne z metalu, jeszcze inne —
a w tym Jest obecnie wte.kszosc — z
tworzyw sztueznych. Wiele z tych ze-
stawdw to kombinacje wszystklch dm-
teriatow, W takim up. zestawie modelu
samolotu redukcyjnego ,,Mtni Piper"
lub okrelu historycznego ..Mayflower"
w gre, wchodzi kjlkaset rbznych czeici
drewnianych, metal 1 kolorowych, wy-
robow plastykowych, gumowycli, tkanln
naturalnyoh 1 sztueznych, tubek z far-
bami, klej6w itp.

Wszystkn to opakowane w duze, wle-
lokolorowe ptKletka przydaga oko i za-
eheca do kupna. Ccny nie sa nlskie,
ale Jrsli kupujqcy przellczy soble lie

godzin zuzylby na osobiste wykonanie
tycb wszystkich detail, ponuvozy przez
przecletna. place, otrzyman^ za roboczo-
godzine, przekona sie,, 1* Jest to 1 tak
I—3-krotnie taniej. A przy lym ma
pewnosc, ie wszyatkie te czesci na pew-
on do Mebk- pasuja, Rdy* ka^rty zestaw

przed oddanlem go do seryjne] produk-
cji jest, wielokrotnie sprawdzany.

Nie to Jest ji-iinak najwieksza. zacheta
do kupna gotowych zestawbw, lecz
krdtkl czas potrzebny na wykonanie mo-
delu. Prospekty reklamowe gloszq bo-
wiem, ze przy srednim zaawansowaniu
modelarakim wystarczy 10, 15, 20 godzin,
by stat sie. wlafceicielem tego modelu.
Zataczony przejrzysty schema! montazu
wraz z opisem potwlerdza te mozliwoici.
To zache.ca. Perapektywa, ze za tydzien
lub dwa mozna Juz bedzle oblatywac
swoj model czy probowac go na torze
albo na wodzle — Jest kusz^ca.

Skruszony takimi argumentaml poten-
ejalny nabywea ptaci bez szemrania,
wiedzac, te sam nigdy nie zdobylby sie
na wykonanie czegos podobnego. Bye
nwic, iz dlatego modelarstwo na Za-
chodzie nie upada, lecz rozwija si^ w
±ywiolowym temple. Przyczynia sie, do
tego r6wniez rozw&J malej elektroniki
pozwalaj acej na, zdalne kierowanie mo-
delem —

< ca rtajc maksdmujn zadowolo-
nla kazdemu modclarzowl.

Ktos moze zadat sluszne pytanie: czy
popularyzacja tego rorizaju „ulatwione-
go modclarstwa" ma sens wychjowaw-
Czy i dydaktyczny? Czy dobrze, z punk-
tu wldzenla spotecznego, robla ci. kto-
rzy popularyzujjj tego rodzaju produk-
Cjq?

Problem ten mial wielu zwolcnnlkojw
iak i przeciwnikdsw. Mial, gdyz obecnie
llczba przeelwnik6w zmala^a do mini-
mum. Najlepszym tego dowodem, zo
produkeja zestaw6w rozwija sIq na ea-
lym swiecie blyskawicznie. Udowodnio-
no bowiem, ze ta forma zache/ty do
majsterkowania, to najlepsza propagan-
da modelarstwa. Podobn^ role.. Jak na-
»ze plany-wycinanki ,.Maiego Modeia-
rza" przeznflczone dla 8—ll-latk&w —
spelnlajq zestawy dla 12—18-latkow.
PoznieJ, gdy poczujc sie; }ut amak mo-
delarstwa, odczuje pierwsze efekty
zwyciqstwa lub pora±ki na zawodach.
nikomu nie wystarczy juz model man-
dardowy, budowany z zestawu. Kazdy
chce mice swoje, indywidualnlc wyko-
nanc dzielo 1 to Jest znpelnie zrozu-
mlale w tym zlozonym cyklu ksztalto-
wania charakterow t zainteresowan mlo-
dziezy. Po prostu zestawy slaly sie.

cyklem jirzejsckwym, stc«pnlem posred-
nun mledzy wyci nankq. a prawdziwym,
wlasnore^znic wykonanym modelem.

u nas w Polscc ten problem ma Jo-
szcze i inny wydzwie,k, Qtoz ci^gty brak
na rynku material&w do majsterkowa-
nia zniccheea wiolu potenejalnych mo-
delarzy. Zeatawy — gdzie znajduje BUf
kumplct matorialow potrxebnych do
wykonania wybranego modelu — pa.

ba.dzcem do zajeda sl<; miidclarstwem.
ehocby ten plerwszy model byl standar*
dowy. PoznieJ, gdy haczyk zostanle
polkniety, spra.wa Jest prosta — bo sta-
ralismy siq przedstawic wyzej.

Podejmuje ten Uanat w zwiqzku z sy-
tuacja, Jaka panuje na tym odcinku w
Polsce. Produkcja Wytworni Prcfabry-
katPw Modelarsklch APRL w KroSnle
rozpoczeta w 1958 r. na pewno spetnita
pozytecznq role. Poezna sprzedaz okolo
3M tys. kompletAw zeslawdw modeli la-
taJaiyt'h swiadczy. Ze racial istniejit

olbrzymie zapotrzebowanie. Ale nie
mozna w nieskonczonosc produkowac
tycli samych zcstaw6w sprzed kllku la-
ty: Swifrszczykow. Czyzykdw, Kos6w,
Jask61ek iip. Tu takze potrzebny Jest
posten i state wprowadzanie do pro-
diikcji coraz to nowych wzorow. Po-
winno to isc w parze z ciqglym podno-
izentem jakosci wyro*>6w i estetyki
opakowart.

Jeszcze gorzej jest na odclnlcu nie-
mniej popularnego w Polsce modelar-
stwa okretowego i kolowego* Pr6by
uruchomienla produkeji w latach 1958

—

60 nie powiodiy sie. Liga Obrony Kraju
nie posiada (1 nie nie wskazuje, zeby
miata w najblizszej przysztoici posiadat)
podobnego zakladu Jak APRL w Kro-
snLf. Jedyna mozllwosc to zaopatrywanie
sie. w CSH w drogie i nie zawsze dobre
zestawy model! kolowyeh i piywajqeych
importowanych z NRO. Czy to Jest Jed-
nalc slusjzna droga?

CiSnle sie na usita pytanle: Jesli na
oalym swiccle produkcja zestawow mo-
delarskich Jest dobrym i zysakownyro
Interesem, dlaczego nie rozwirde sie. tej

dzledzlny w Polsce? Nie mogly sie. z

tym uporac ZHP, LOK i Cezas — nlcch
wiee zajmle sie sprawa niejako z urze-
du Ministerstwo Handlu Wewnetrznego.
Tym bardziej, it! przeciez to nie tylko
o interes w postaci zysku pienieznego
eliodzi. Daleko wiekszym jnteresem —
Interesem og61nonarodowym i spolecz-
nym jest politeehnizacja naszej mlo-
dziezy.

Nasz postulat kierujemy takzc i do
Zjednoczenia Przemyslu Zabawkarskic-
go. Dose Juz j.-si w sprzt'dazy lalek.
misidw, konl na blegunach 1 drablnia.
styeh wozkAw. Politechnizacji, kt6ra
Jakoby ma tylu protektordw. nie za-
latwlmy wszak nakrecanymi samocho-
dzlkami i sprzedaia. gotowych mod el i

kolcjek. Potrzebnc sq materiary do maj-
sterkowania i zestawy do pracy kon-
strtiktorskiej. Chciellbysmy si^ docze-
kat modejl takich zestawfiw, jak np.
te. ktorc przedstawiamy na zat^czonych
zdjeclach. Tylko takim sposobem przy-
sluzyt sie, mozna popularyzacji i dal-
szemu rozwojowi prawdzlwego, Indywi-
dualnego mfidelarstwa.

JAN MARCZAK
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Zastosowanie rezonansowej

rury wydechowej w spalinowym
silniku modelarskim

In l/A
pIEKWSZY zapoznal niodelarzy ze sposo-

JHKO hami ui >' c ' a rlir >' rezonansowej Bill W1S-#UIIV
,,jCWski x USA — mistrz swiata w fclasie

predkoiciowych model i lotnlczych na uwlezi.

Dnswiadczenla i prace badawcze nad regulacjj^ wy-
dziclania frazow spalinowych oraz skutecznym za-
stosowaniem rezonansowyeh rur wydcchowych w sll-

nlkach modclarskich prowad ail przez szeic lat,

W plerwszej faztc pracy rury rezonansowe byly
konstruowane tylko z my si a zastosowania ich w re-
dukcyjnych mode lath lotnlczych, jako tlumiki wy-
dechu, aby uzyskac zmniejszenie natezenla sity
dzwleku przy nie zmnlejszonej mocy i predkosct obro-
towej silnika. Dlugotrwate badania wykazaly, ze wla-
sclwie skonstruowana rura rezonansowa nie tylko do-
skonale tluml nateienia dzwieku, bo az o 40V0, lecz
takze powoduje wzrost mocy silnika o 10" • przy
10*/i zmniejszeniu zuzycia pallwa.

Stwierdzono przy tym, ie zastosowanie rezonan-
sowej rury wydechowej nie wplywa ujemnie na

liwowej (kartcru), gdy Hok znajduje sie w pozyejt
^rodkowej.
Praktyka wykaiala, ze pojemnosc wewnetrzna ru-

ry rezonansowej muM stanowic 10-krotna pojemnosc
komory paliwowej (kartera), a powlcrzchnra prze-
kroju poprzecznego plerwszego ndcinka <27n,'„ L) rury
rezonansowej powinna bye 1,6 raza wieksia od otworu
wyjotoweiro cylindra.
Rysunek 1 przedstawia schematycznle narysowana,

cure, rezonansowa. s naniesionymi proporcjami dlu-
goscl oraz katem rozwarcia pierwszego stozka.
Pozostale dane techniczne wynlkaja, z ponizszego

wzoru w odniesieniu do silnika, do ktdrego ma bye
projektowana.

I

L = obr.,'selc
f>- 22000

(w calach)

L — dlugosc rury rezonansowej w calach
(1 cal — 25,400 mm. 1 m — 39,37 cala)

Aby obltczyc L — dtugosc rury rezonansowej, nalezy

Rys. L

trwatosc silnika I swiecy iarowej, jak rownlez nie
utrudnia rozruchu silnika.

Tylko regulacja obrotow silnika za pomoca. iglicy
jest dose dclikatna przede wszystkim z powodu stlu-
mloncgo warkotu silnika.
Konstrukcja rezonansowej rury wydecbowej nie

jest trudna, ale wymaga sporo czasu na praktyczne
dopasowanle jej do danego typu silnika 1 demonstruje
wszystkie ww zalety w kaidym typie silnika, przy do-
wn I nym modelu wyczynowym.
Powyzsze zalety wplywaja na to, ze zaawansowa-

nt modelarze /a granlca. i w kraju stosuja. w swo-
Ich modelach wyczynowych rezonansowe rury wyde.
chowe.
Rozpatrzmy pokrotce zasade pracy rury rezonan-

sowej. W pierwszym takefe pracy: napetnianie —
sprcxanie, karter wyprima sie mieszanka, paliwowa
z powletrzem, nastepnic poprzez kanaly przelotowe
mieszanka wttaczana jest do cylindra.

Drug! takt pracy to spa)anie mieszanki (wybuch)
1 wydalanic gaz6w.
Energia spalania gazu powoduje prxesuniecia tloka

w dolne potozenie. uxuwajac r6wnoczesnie powletrze
i paliwo z kartcru do glowicy.

W dalszym menu tloka, kiedy nastepuje tak wa-
ne ptukanie silnika, czesc mieszanki wypychana jest
do glowicy rury rezonansowej onejmuja.eeJ szczeltne.
vylotowa silnika, wypyrhaja.r do tylu clsnienie do-
datnle is tme J ace w rurze rezonansowej,
Nasicpujc to w czasie, kiedy szczelina przelotowa

zamyka sie, a szczelina wylotowa jest jeszcze otwar-
ta, co popycha mieszankc z glebi glowiey rury rezo-
nansowej do cylindra; clsnienie to daje efekt nadspre-
zenia (doladowania).

Przystepuj^c do projektowania riiry rezonansowej,
musimy najplerw zmierzyc pojemnosc komory pa-

vvztai- optymalnq Ilczbe obrotow na minut^ danego
silnika i dziel%c ja przez 60 obliczyc liczbe obrotow
na si'kundq.

Naslc.pnlc podzielic liczbq 1 przez otrzymana liczbc
obrotow, aby uzyskac czas jednego obrotu.
Z kolci musimy ustalic procent otworti wyloto-

wego, zmniejsznnego wskutck zachodzenia na sicbie
wylotu i wlotu w zwrocie zewnetrznym np,: w silni-
ku kacic rozwareia wydechu 170s 1 k^cie rozwarcia
przelotu 130" uzyskamy roinicc 40*. ktoia dzielimy
na 2, a wlec 20°.

170
' — 20° --- 150".

Ltczbe. te dzielimy nast^pnle przez 360° 1 otrzymu-
jemy poszukiwany procent — bedzle to P w naszym
wzorze.

Nastcpnic musimy zastosowac stal%, jak4 jest szyb- -

kosc dzwieku W calach do sredniej temperatury wy-
dechu,
Doswiadczalnie ustalono lirzbe 22 (HI0 call na se-

kundc dla naszej stalej (55,8 m/sek).
Zeby uzyskac polfale. dzielimy wynikl z Ilcznika

przez 2. PowirrzL-hnia przekroju poprzecznego kon-
cowego odcinka rury jest trzeris^ c/eseia powierzehni
przekroju maksymalnego zgrubienla srodkowego od-
cinka rury rezonansowej, a jego dtugosc rowna
jest srrdniry zhirznosrt slozkow powiekszonej o sred-
nic<i pierwszego odcinka rury.

Wiekszosc praktycznie wykonywanych rur byla
dotychczas na zasadzle obrobkl okr^glego pr^ta z
magnezu lub aluminium, grubosci icianki rz^du
0,4 + »,6 mm.
Konstruktor jest zdanla, ie szesc lat pracy nad

tym urz^dzeniem powinno sie przydae wszystkim
mlodym budownlczym, ktorzy chcieliby sami ulep-
szyc wtasne silniki,

Opracou>ai 7ia podstou)ie ltModele Magazine" nr
20-' WOJCIBCH SZANTER
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TECHNOLOGIA MODELARSTWA KARTONQWEGO

Dalszy tin 1 poprzedniego numeru

Sclae nalezy dokonywa6 nle tylko od strony nia kolo-
rowans) siatki. Traeba 4cif|£ rdwnlei wtaiciwa. sklejke —
gdy* Seleta krawedi Jest oslabiona i sklelka wlaSclwo nie
sd?ta mote odkeztalclc element (rys. 13), Jeieli zaleiy nam
na idealnym sklejaniu elementow, naleiy Je sklejac na
sklejki oddzlelnle, tak jak pokazuje rys, 14. Przy tej me-
todzie odpada koniecznoic scinanla kiawedzi dla element6w

maja.cych przekroje owalne,

Zyczylbym sobie, reby po-
cza,tku]a,cy modelarze wyko-
nujac mod elc kartonowe za-

pamtetali 1 stosowall w swej
jracy zasade, ie kazda na-

MftSINM) cUjta sklejka powlnna bye na

Rys. 13

WYCINANIE I SKI.EJANIE KOt

w wycl^cle k6J do kartonowego modelu pojazdu meclia-
nlcznego, np. czoigu, jest czynnoscia. Jednostajna i nuftacq.
a poza tym — za pomoca samycli lylk© noiyczek — trudiiq.
Dlatego poszrzegolne elementy kol. kidrycli slatkl sa. okre-
gami, naleiy wyclnac cyrklem, najlepiej kreilarsklm, zwa-
nym przenosntklcm precyzylnym, ktbrego regulowany brut*,
kat rozwarcia ramion gwarenttije utrzymanie stalego pro-
mlenia okregu. Natomiaat awykly eyrklel szkolny trzeba
przyjtosowst do wycinanla k&l. w tym celu naleiy w miej-
sce grafitu w o!6wku wclsnai stalowy drut (np. szprycha
rowerowa odpowiednlej iretinlcy) zaostrzajac pliniklem 1 na
oselce Jego ttoniec w stolek. Tak przygotowanym cyrklem
szkolnym wydna sie, okregi. kol modelu przez wodzenie
ndzks cyrkla po obrytle kola — nle wywiercajac dzlury.
Obrotow cyrklem naleiy wykonac tyle, aby element oddzlc-
111 sic od reszty arkusza. Wyclnac od srednicy wte/kszej do
mnlejszej, Celem unlknlijcda powlekszenta Etc otworu srodka
okregu naleiy w punkt, beda,cy srodklem okre,gu, wbic tak,,

pinesk^, ktora posrodku kolnierza ma wgl^blenle, gdzlr;

wstawiimy noike cyrkla. Oldwek, w ktorym w miejsci;
graiitu wcdsnclismy zsostrzony drut stalowy, przyda sit;

Jako np. „naktuwacz" punkt6w. rysik do koplowania i na-
dnanla Unil, „topatka" do kleju Hp.

KOSMETYKA MODELU

Gdy po Wykonaniu tnodelu stwlerdzamy usterkl, np.
w postaei nle pokolorowanych miejsc, zadropan itp. me
radzltbym klerowac sic sugestia, auto low plan6w „MM"
t uzupetnlac te ubytkl rarbami wodnymL (szkolnynil>. Na-
leiy bowiem pamletai, ze Wftda rozml^kcza w!6kna papieru,

00 powoduje trwale odka/.talcenie element u. Dla(ego farby
wodne stosowa6 naleiy bardzo ostroinie 1 tylko w przy-
padkach konleoznych. Model radz^ pomalowac (arbq o naz-
wle „Wilbr*". Jest to farba do skor, leez nadaje siq ao

malowanla kartonu, bo szybko schnie i r6wno pokrywa
powierzchnl^. Jest ponadto w spraedazy duiy wyb6r kolo-
r6w, kolory daj^ sie dobrze doblerac (micszac) 1 latwo
rownlez o rozpuszozalnik do tycb farb pod nazwa ,,ROXY".
Farby te opakowane szczclnic, nadajq sio. wlqc do <u«-
glego przechowywanla.

KARTONOWE MODELE JEUNOSTEK PLYWAJACYCH

WykonuJ^c niekt6re modele statk6w i okre,tbw z pian6w
„MM" zauwazyJem, ze w publlkowanycli planacli brok
oplsu wykonania imitacji trapfiw, schodnl, drabinek, lancu-
chbw kotwlcznych Itp. element6w. Autorzy planow zast^-
puj? Je badz rysunkl«ii, bqdz paskami kartonu z wyryso-
wanymi schodkaml, co motm zdanlem. zdecydowanie obnlta
wyglad estetyczny modelu. Opracowalem przeto tccimike
wykonywania tych element6w, kt6ra zdata praklyczny
cgzamln. Nlektore wymiary na rysunknch dolycza detail
doatosowanych do modelu opracowanego w skall 1:100.

Drablnki. Na pasku brystolu o szerokoicl kllku i dlugosui
kilkunastu centymetrtw wykreiUc dwle Unie rownolegte
w odst^ple 4 mm. wykonujqc na nlch co 1 mm otworki
Igla. (rys. 15). Nast^pnk' odclqc pasek brystolu nieco dluiszy
nli poprzedni, lecz o taklej Bzerokofcci, zeby zmlcsclt sit

v

Sys. u

miedzy dwlema r6wno!eglyml nlcmi (rys. S, 8 — scliema-
tyeznie). Scieg powlnlcn bye prontopadly do kraw^dzl paska
brystolu na czescl g6rnel, a ukocny od spodu. Nltkc pod-
czas szycla naleiy tak naprezac, icby przyszywany pasek
brystolu byl dobrze docisnl^ty, ale nle zerw at nicl! Po
przyszyclu paska zabezpieczy£ nitkc od spodu. zawiqzac
na hupelkl, a calose (pedzelklem) posmarowac klejem. Ody
kle] zacznie t^zec, cnerglcznym rtichem wycl^gamy pasek
brystolu spomiedzy nitek. Wa*ne jest, ieby pasek mlat
krawedzle Idealnle gladkie, w przeclwnym bovvlem przy-
padku bQdzlc zaczcplal o nltkl. W ten spc. 6t> zostata RkJe-
5on a rdwna drabinka. Ody klej zupelnle wysehnle t prze-
clna sl3 iyletka. nltkl, stanowlJiee szczeWe przy szerszym
pasku brystolu. Drabinki moina Aykonac o dose duiej
dlugosci, nie przekxaczajqcej Jednak IT—1(1 cm, gdyi wow
czas pasek da sie. tatwo wy»«nr,#. Po odlaczenlu drablnkl
od podloza tniemy Ja na potrzebne odeInk I 1 przyklcjamy
w iidpowierinle miejsca na modelu okretti czy stalk-.:, Po
wyikubanlu hltek podloie mozna uzyt do ponnwnetjo wy-
konania drablnkl, leez pasek weiszy naleiy sporzadzli no-
wy, dbajqc o to, by mlal rftwne krawedzle. ,

Schodnle (rys. lr). z drablnck sklejonycii podanym wyzej
spowobem moina sporzadzld lartnte prezentuj^ce sl^ scliod-
rue (schodkl) przez przyklejcnle do szczebll drablnkl odpo-
wiednich prtistok^tbw papieru imltujqcych stopnie.

Laneuch kotwiczny (rys. IT). Nltk% zlolonq w potowle dlu-
goicl 1 skr^conq posmarowac klejem. Gdy lekko przeschnle,
rozsuwa »le Lgia zwoje (co i—3) w Jednakowych od-
ste,pach, W ten sposfib w skr^conej niel uzyfkuje sit; otwory,
ktdre lmltuja ogniwa iancucha kotwicznego. Gdy klej wy-
schnie, odclna sic wlaiclwy odclnek 1 przyk lei a do bebna
windy kotwlcznej 1 do kluzy Iancucha kotwicznego lub po
przewleczenlu przez kluze — do ucha kotwtcy. Jeiell kluzy
kotwiczne maja. przelot, to przyk la] anle Iancucha kotwicz-
nego przeblega od ucha kotwicy przez kluze do b*bna windy
kotwiczne),

C.d.B.
K. OSTERCZUK
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^ninn szybowca „Prexima" jest

1 1 J (TTl IH I wersH rozwojowa. modelL

HIMMM tego typu, zbudowanych
od roku 1963 w modelarni

LOK przy PDK w Garwolinie. Mo-
del, o charakterystycznej wiezyezce,
nie jest latwy do wykonania,

OPIS BUDOWY

Przednia czesf. kadiuba zostala
wykonana z desek lipowych skle-
janych na papier. Po obrobieniu
ksztaltu zewnetrznego rozcinamy
kadlub i przyst^pujerny do wyzlo-
bienia komory balastowej i czeSci,

gdzie jest zamocowana wiezyczka
do grubosci scianek — 2 mm, Tyl-
na czeSc kadiuba stanowi rura ze
sklejki 0,8 mm. W innych wersjach
tylna czqsi kadiuba byla wykonana
z dw6ch listew sosnowych 3 x 10
mm, oklejonych po bokach balsa
4 mm. Wewna.trz kadiuba przecho-
dzi linka nylonowa potaczona z lot-

ka w stateczniku kierunkowym i

ruchomym hakiem startowym. Do
wiezyczki doklejone sa. dwa zeber-
ka ze sklejki 2,5 mm. Wiezyczka
wykonana ze sklejki 4 mm. Skrzy-
dta dzielone, laczone j^zykfem z
blachy <Juralowej grubosci 1,8 mm.
Profile z deski balsowej 1,5 mm, a
w cze^ci przykadlubowej ze sklejki

1,5 mm. W miejscu zalamania zebra
wykonane z balsy 10 mm, epilowa-
ne i sklejane na styk. Rozwiqzanie
takie umozliwia szybka. naprawe. w
wypadku awarii.

Statecznik poziomy konstrukeji
klasycznej, caikowieie balsowy. Sta-
tecznik pionowy konstrukeji roz-
p6rkowej, oklejony balsa 0,8 mm,
Caly model oklejony kolorowym
papierem japonskim i trzykrotnie

cellonowany. Determalizator Gold-
berga uruehamiany lontem, a w
ostatniej wersji wyla_cznikiem cza-

sowym flrmy Graupner —6 min,
uruchamianym z chwila odczepie-
nia model u z holu. Jest to szeze-
g&lnie wazne przy dluiszym holo-
waniu modelu, kiedy trzeba szukac
komina terrakznego. Model jest
bardzo stateczny nawet przy szyb-

'

kosci wiatm do 6 m/sek. Przeciet-
ny czas lotu 180—170 sek. w wa-
runkaeh atermicznych, Ciezar mo-
delu 412 kG. Srodek ciezkosci znaj-
duje ale. w odleglosci 90 mm od
kraw^dzi natarcia.

JAN SOKOtOWSKI

«

Analiza zwrotow naszyrh
czasopism modclarskich za
rok 1S>68 i czQsciowo 1969
wykazala, ze ksztaltuj:} sic.

one nastQpiijaco:

..Modelarz" — 1.8"',);

,.Mai y M de iar t"— 0.5" „

;

„Plany Modclarskic" w
zalcznnsci od zaititcresowa-
nia numerem, od 3 do 22",,.

Fakt stosunkowo du-
zych liczbowo i proccnto-
wo zivrolow „Plan6w Mo-
delarskich" nie swiadezy,
ze odbywa sie. to ze strata
dla redakeji, edyz zwroty
(r sa ii.tslr|)iiir systcma-
lycznie rozprzedawane po-
przez Powszechna. Ksienar-
niq Wysylkowa.. Wide nu-
merow jest juz wyczcrpa-
nych. Najwi^ks/ym powo-
dzeniem (proeentowo) cic-

sz^ siq plany modeli okre-
tow wojcnn.vch.

W NRD po przeszlo
dzicsieeiolelnicj przerwic
przyst<}piono portownje do
wydawania czasopisma mo-
dclarskieKo przeznaczoncKO
dla modelarzy lotniczych,

okretowych, samoeliodo-
wyeh i rakictowych, Ty-
(u) nowejii) micsiQcznika
brzmt; ..Modellbau bcttte"
(Moclelarstwo dzis). Zapcw-
ne ^najdzie ono wielu na-
byweow rownicz wiirod
polskitlt modelarzy, Z Ire-

sci:j wydavvnictwa zapu-
znamy bliiej naszycti ezy-
telnikow po ukazaitiu si<;

tnech najblizs/ych name-
row, Ij. gdy just zvrirntu-
jciny sie odnosnie proftlu
i poziomu tresci publiko-
wanyc li tarn miiterialow,

* * hi-*.

VV Ituiftarii istnieje obct-
nie 7 torow dla modeli la-

laj^ey eh na iiwIqzI: dwa
w SoHi i po jednynl w
Szuinen, l e/atuk, Plowdiu

.

l'orenlik i Michailog;ro(f.

Pierwszy spetjalny (or dla

modeli samoeliodow ma
powstad w Szumen w p«-
lowic 1970 r.

Z prasy ozcchoslowacklej
iKlnotowalismy. ze nnwy
silnik MVVS 5.6 BC kosz-

tuje ;lf)» koron, a lyp
MVVS 5,6 A 540 koron.
Wprowadzono lei do spr/,e-

ila/y gaznik do silnikow
MVVS o pojemnosei od 2,5

do 5,H cm1 w eenie 65 ko-
ron i tlnmiki do silnikow
5,6 cm' po 63 korony.

W wynikn porozumicnla
zawarteKo niiciizy Xicmiec-
kirn Zwiazkk-m ZeBlarskini
w Nltl'' a Zwinzkiem Mo-
delarzy Okrelonyeh tCKo
kraju, poczynaJ%c od 1!»70

roku orgaalzatoreit) ecn-
Iralnyeh zawodow (ini-

strzoslw) modeli jachtii"
iat'lowyeh battle Nlcmlec-
ki Zwi^zek Zejilarski
(DSV), nalomiast Zwia-
zek Modelarzy Okr^towych
«NAUTK*l!S) PIKCjaJ na
sicbie Om«alitKcJ^ wszel-
kich imprez modeli jaeh-
tow isctawyefa zdalnie ste-

rowan ycti falami radiowv-
mi.

Podano jui oliejalttie do
wiadomosei, ze orjianizaio-

rem Mistr/ostw Europy
NAV 1f5A modeli jachtow
zaKlowyeb klasycznycb i

zdalnie sterowanyeli bi;d/.it'

Szweclzki Zwl%zck Modela-
rzy Okreiowyeh. Impreza
ta odbedzie sle. w Siiderta-

lej koto Sztokliolmu. I>la

modeli jactitow idalnie

stcrowanych przewidiijc

sic rettaty crupowe. Uezc-
stnicy, ktorzy ehc^ slarto-

wac w tej dyscyplinie, mu-
sza. wige dyspouowae apa-
raluranti proporejonalny-
mi.

n





konstrukcje

f& f ajnowszym osiagrtl;cl*m. cze-
lm I choslowacklego przemyslu lot-

I ml niczego jest szkolno-treningo-

I ml wy samolot „AERO" I. -39.

X mj Jest to kolejna wersja bardzo
udanej maszyny L-29 „Delfin",

odznaezajacej si; iwietnymi waiorami
iai6wao jako apara t latajacy, jak r6iv-
niez jako instrument szkoleniowy przy-
sztyeh pilotow naddzwi;kowych maszyn
bojowych, O zaletach L.-Z9 niecb iwiad-
czy lakt, re samoloty tego typu byly
uzywane w lotnictwie wojskowyni, m.
in. nrd czy tez takiego potentata lot-

nlczego jak Zwiazek Radiiecki.
Zacbecsnl wynikaml pracy, iniyaie-

rowie czescy postanowili opracowad no-
wy model samolotu szkolnego, ktory
moglby aprostad wymaganlom lat II.

W Efii sposob powstala konstrukcja
oznaczona symbolem L-3S, opracowana
przez zespdl specjalistow nod kierun-
klem inz, Jan a vlczks, Dwa pierwsze
prototypy L-39 skoriczono w listopadzie
13G8 r. Samolot, oznaczony numerem 01,

byl przeznaczony do przeprowadzania
badan nad wytrzymaloscia, konitrukcjl,
natomiast maszyna 2 numerem v2
wzniosla si; 4 listopada 19*8 r. w po-
wtetrze, pilotowana przez znanego obla-
tywacza, wsp61tw6rce sukcesdw L-23,
inz, Rudolfa Duchonia. Jednoczesnie,
zgodnie z harmonogramem prob, imon-
towino w grudniu 19G8 r. trzeci proto-
typ, ktory oa poczatku roku 1369 rozpo-
czal serie lotow probnych. Jui pierw-
sze goduny w powietrzu potwierdzily
wysokie walory nowej maszyny, kt6rej
pewna liczba nowyeh egzemplarzy zo-
stafa nawet przekazana lotnict wu NRD
w celu zbadanla nowej konstrukcjl 1

wydania o niej opinii. Samolot L-33 po-
za zaletami eksploatacyjnyml odznacza
sir pi;kna. sytwetka. kadluba.

OPtS TECHNICZNY

KADLUB. Samolot „AE«0" L-33 jest
dolnopiatem konstrukcjl skorupowej,
calkowjcte metalnwej. W cz;sci przed-
nicj kadluba, cay11 taw. „nosle" miesci
si; bOgata aparatura elektronlczna (m.
in. radar, radiostacja, etc.), do kiorej
istnieje bardzo wygodny dostep po od-
chyleniu dun it lap znajdujacych ail tuz
przed kabina. zatogi. Sama kabina, kto-
rej kiztalt i konstrukcja zostaty bardzo
starannie opracowane pod kqtem wy-
magan aerodynamiki, jak r6wniez pod
wzgl;dem xapewnieaia zalodze odpo-
wiednjo dobrej widocznosci — zawiera
dwa umieszczone Jeden za drugim w
tiw. ukladzie tandem fotele; dla ucznia

1 instruktora. Tylny fotel znajduje si;

nieco wyzei nlz przedni dla poprawie-
nia wldocznoicl z drugiego miejaca ka-
biny. Oba wyrzucane lotele typu V9-1

zapewniaja, piiotom bezpleezne opusz-
czenie kabiny samolotu nawet na wy-
sokosci zerowej, co pozwala na urato-
wanie zalogi w razie nieprzewidzianej
naglej awarii podczas startu czy la.do-
wania, Jak poda.ja zr6dla zacbodnie,
oba fotele moga. byi katapultowane z
samolotu z pr^dkoscia, przekraczaja,c^
100 km/h, na wysokosc zapewniajaca.
otworzente si^ spadochron6w i bezpleez-
ne wyl^dowanle pilotow na ziemi. Zgo-
dnie z wymaganlami dla tego typu ma-
szyn, kabina zalogi jest hermetyczna i

kllmatyzowana oraz zawiera iastalacjc

umozliwiaja,ca, wykorzystanie kombine-
zondw przeciwcia.ienlowych. Kazdy z
dwu pilotow posiada wlasna. otwierana,
na bok oslone kabiny, co zapewnla za-

lodze wygode przy wsiadanlu i opusz-
czaniu mlejsc w samolocie, jak r6wni*i

dosUp do urza.dzen pokladowych dla
ich obslugi i konserwacji,

Za kabina, znajduje si; kanal z dno-
ma rozmieszczonyml symetrycznie p6l-
kolislymi chwytami powietrza, Chwyty
tt- zaopatrzone w przegrody, ktore
rozdzielaj^ strumten powietrza wpada-
jacy do sllnika, oraz w prostokatne
plyty oddzielajafe warstw; przyicienna
i podwyzszajace sprawnoie chwyt'u przy
predkosciaeh nadkrylycznych. Wysokie
umiejscowlenie cbwytow ma ocbronll
silnlk przed ewentualnymi rosEbryzgaml
wody zza przedniego kola podczas star-
tu i ladowania, Tylna cieii kadluba
wraz z usterzeniem ogonowym moze
by* latwo odlaczona od reszty samolo-
tu, co umoillwi latwy dostep do sllniks
i jego instalacji. W dolnej srodkowej
eyesci kadluba, miedzy skrzydlaml,
znajdujas si; dwie wciagane hydraulicz-
nie w kadlub aerodynamlcxn* klapy
hamuja.ee, ktorycb zadaniem jest wy-
datnte skrdcic dobieg samolotu. Sa. one
w staple wyebyli 6 sie o kat 53°, nato>
miast ewentualne zachwianie rfiwnowa-
gi samolotu podczas ladowania, pows ta-

le na skutek wychylenia si; klap jest

likwidowane przez odpowiedni uktad
stabillzuj^cy.

SILNIK. Samolot I.-3* nap;dzany jest

dwuprzeplywowym silnikiem turbood-

ratnwym 2* spr;±arkq oslowa typtt
Iwczenko Ai-asw, o aile i-iasu 1500 KG.
Litera „W" uiyta w nazwie silnika
oznacza, it cho6 silnik zostal skon-
struowany do spokojnej pracy na samo-
lotach pa&azerskich <w tego typu silnlki
zaopatrzone sa mi;dzy litnymi radziec-
kie samoloty Jak -40) jest on przysloso-
wany do pracy w samolocie dopuszczo-
nym do pelnej akrobacji, pizy zwi;-
kszonych wymaganlach dotycza.cych
zmian obrotow i ciagu, a takze zwi;-
kszonych obci^teniae fa dynamic mych,
Jak podaja £r6dla zacbodnie, silnik wa-
zy lacznie z ukladem pallwowym i chlo-
dzqeym zaledwie 135 kQ, a W razie p<>-

trzeby moie bye latwo wyj;ty z kadlu-
ba, co wydainic ulatwia przeprowadze-
nie wszelkich przegladAw i napraw. W
Czeehoslowacjt silnik ten budowany be-
dzle na licencji radzieckiej przez firm;
Motorlet o nazwie „Walter Titan"; przy
czym fzescy konstruktorzy maja. zamiar
powl;kszyr jego cla^g do lsoo kG, co
znacznie poprawi osiagi samolotu.

I tak na przyklad:

• tnaksymalna predkose samolotu na
wysokusri siJWi m ma wzrosnad z Hf>

km/b do 815 km/h,

• ny bkotc wznoszenia z 13 wit do 27

m/s,

• czas wznoszenia na wysokosc 5O00 m
zmaleje z 3 mln. do :,s mln.

Paliwo do silnika doprowadzone jest

z elaatycznych, gumowych zbfornlkow
samouszczelniajacycb si;, kldre zabu-
dowano wewnatrz kadtuba za dwoma
chwytami powietrza, Ponadto na kon-

each skrzydel znajduja. si; dwa niewiel-
kle, zamontowane na stale zbiorniki.
W czubkacb tych pojemnlkow umlesz-
czono reftektory do ladowania oslonl;te
kopuikaml z pleksi,

SKRZYD1.A. Samolot jest dolnopiatem
p konwencjonalnym ukladzie skrzydel.
Platy g!6wne o obrysie trapezowym
umleszczono celowo mozliwle jak najnl-
zej. a jednoczesnie szczegolnie staran-
nie zadbano o odporno£c skrzydel na
uszkodzenia mechanlezne w celu zapew-
nlenla dodatkowego bezpieczeAstwa za-
lodze w czasle ladowania awaryjnego
z niesprawnym podwozienu Usterzenfe
ogonowe jest roxwiazane klatycznie.
Konstruktorzy zadball o to. aby proflte

plat6w i usterzenla odpowladaly ostat-

nim osiagnl;ciom iwiatowym w tej

dziedzlnle. Dlatego tei skorzy9tano z

wynikow badan opracowanych m. in.

przez znany amerykanski instytdt

aerodynamfczny zwany w skroeie
naca (National Advisory Comitte
for Aeronautica USA). Uklad stero-

wan la w ohwodzie lotek i steru kie-

runkowego zaopatrzony jest w hydrau-
liczne mechanizmy wspomagajace.

(zedmWmcki'mm/ftAU>(\ 1 20
izkttHfitirniuffC>Mj i/iu\vLsS
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Jednym
najpopularnleitzych itat-

k6w irednlowlecza byla
koga. owitala ana Jednak

1 znaczme wczeibiej. Saga
krola Ola fa Tryggraiona 7 M7 r. m6w>
bowlcm o 30 kogach wyilanych prxez
ceaarza ottona do Norwegti w celu
umocnlenla chrzeicljanotwa. Jut wledy
wife koga byla doit popularitym itat-
kiera. Rdznita »le Jednak bardzo od kogl
trzyuaitowlecznej. U schylku XIII wleku
kogf zaitepuje eoraa caetciej hoik, ale
Jeizcze w um t, pttano o plaknych ko-
gach w holenderikiej flocie plynaeej
do Bretanll, Koga by la r6wnlel typo-
wym ttatklem Haniy, Wygla.d JeJ — tak
Jak przedstawiaj^ piecircle — roinit ilo
wyrainle od wygla,du klasycznych Jed*
nootek o podobnle ukoztaltowanych
dziubach 1 rulach. OgAlnle biorac byla
tilnym, cit;ikim, Jednomantowym itat-
kiem, stoiunkowo krdtkim, o wyiokich
burtach. Zbudowana byla na proitej
stqpce metoia zakladkowa. (poizezegolne
desk! poizycla zachodzlly na lleble),
mlaia wyglet% tylnlce i pochylona. dxiob-
nlet. W ramach wzmocnlenia kadluba
poza Jegu ulireb wyitawaty belki, be-
flaee i /(J i • Ikladow* wreg.

Charakteryitycaoa, cecha. kogl byla
koaotrnkeja item, tak awany oter xa-
wlaKowy oxadzony w osl atatku, a od-
chylauy za pomoca pozlomo oiadzouego
draika — r uiupla. Wczeine kogi nit
mlsly kasztcli, nojawiaja, lie one dople-
ro na ryounkacb piecxeui ralejskich
jji'/y koricu XIII wleku, poeza.tkowo nle
obudowane, a kourtrukeja ich aiuty do
flzwigania pnmoit6w bojowyeh. W po-
lowie wleku XIII widzlmy Jul kaoztel
rufowy zabudowany (miedzy Innyml na
pieezeel miaata Elblqga z 13S0 r.). 8pe-
cjalnle zabudowane blank! mlaty ilutyt
do d/iataii bojowyeh.

Przy rekonstrukeji opublikowanego
ilanu oparto lie na opracowanlach
wydobytej w 1965 r, w Brcmle ko-
gl szaeowanej na trzynalty wlek. Mla-
la una 23,5 m dlugoicl catkowltej
(tj. odlegloicl pomledzy koncamt itewy
dziobowe J i rufoweJJ, przy czyra ftewa
dzlobowa Jeot xnacznie krdtiza nil w
kodze elblazklej. wlelkosclq koga elbla.-

ska z 1350 r, nlewiele mogta lit r6zulc
od kogi bremeniklej, Poza tym wyko-
rzyitano opracowanla znalezlik w Kal-
tnarze (Szwecja). Wyglad zewnftrtny
kogi odwzorowano z autentycznej ple-
czfci Elhlaga z 1331 r.

Dane charakteryttyczne kogl elblanklej
i 135* r.

dlugoil 2S,3 m,
dlugosf na llnii wodnej 1>,M m,
zeTOkBjU t,t6 m,
zanuTienie I ra.

powierzchnla lagla 1(11,00 m",
wypornoi£ ok. 210 t,

ladownotc 00 latzt6w (1 laizt
ca. 19*0 kg)

BUDOWA MODKLU

Model kogl najleplej wykona6 w po-
dziatce 1 : so, Gtown a, trudnofcia, ln,-

dzie wykonanle poazycla xakladkowego.
Morlflarzom nmiej doiwiadezonym ra-
dii Ibym zrobie najpierw kadtub o po-
szyctu gladktm (z kiocka lub na wr*-
gaeh o ponyciu na ttyk), a dopiero
potem nakleid klepki potzyela. Klepki
majlepiej wykuna* I oklelny Jak topola.

oicha, orzech Jasny, dab lub z cienkiej
sklejki. Poizczegdlne klepki trzeba od-
powlednlo profllowae, aby uzyska6 pra-
wldtowy kiztalt kadluba. Modelarzom
doiwiadczonym radzilbym wykonac
izklelet wrfgowy kogl, a na (topale ktaM
klepki bexpotrednio na wr^gach po wy-
kouaniu w nlch odpowiedniego podclf-
ela. Kaazlele 1 blank 1 robimy z cienkiej
oklelny lub iklejkl. Okucia iteru i buk-
izprytu — z blaszki miedzianej odpo-
wiednio pokrywaj^e ja ^niedzi^ wg na-
•ttpujqcego opoiobu: mletzanka. w^glanu
amonowego (150 g na litr) i chlorku
amouowego (ISO g na Utr), pokrywa mi;

p^dzelklem auclia 1 czyitq blach^ mie-
flclan^, po czyra pozottawla alt blache
i la parv da I. Kotwice wykonujemy z
telaza lub drewna, ewentualnie odlewa-
my xe stopu olowlowo-eynowego, Po-
przeczka null bye z drewna. Kotwlczke.
abordazowa. Etoblmy z drutu lutujac po-
zezegotue cartel, a ottrza molemy od-
kuf, Haazt, reJo, bukzzpryt wykonuje-
my z drewna owlerkowego lub oosno-
wego. Bloczkl w uproreczeolu maga po-
flada£ otvrfir imitujacy przej^cie liny
priest lilok.

Malowanle uiodfIn

Caly model utrxymujemy w kolorxe
drewna — clemny dg.b. Odeien ten uzy-
ikamy bejeujac model.

Poklady: Jasny dab lub ioina.
Llttwy wzmacniajace kasztele (zazna-
czone nu ryiunku) malujemy na kolor
czerwony.

Kotwice — w zaletnotci od spoiobu wy-
konania — okiydujemy lub malujemy
ezarnym lakierem z dodatkiem aadzy.
Wszystkie elementy wypocatenla w ko-
lorze kadluba. Zlotym kolorem maluje-
my kodce fiagmaiztow t krzyi na maiz-
cle. Link! laklelunku otatego — czarne,
takielunku ruchomego — br^zowe.

Spot6b wykonanla lagla

Idealne byloby biale, wyblakle plotao
nleco polAlkl<>, ktAry to odeien mozna
otrzymaC mnczac w wywarze z lupin
cebull lub her bat y. Bryty brazowymi
nl6ral, refllnki, Ukllno (llnke obizywa-
jijca zaglel) barwlmy na ten tarn kolor,
eo zaglel. i.lfikj z takielunku ruchomego
kiari- ji.tiiy na kolkownicy oraa na li-

twie nine owane J do wreg nad pokta-
dcm.

WYKAZ MATER1ALOW 2RODLOWYCH

t, H. Aberlund — Farts/g*/yntien I den
forma kamneti i Kalmur, jszlokholm
1951 T.

1- P. Heinoino — Dm Schljf dor han-
oUchen Fruftzeit. Weimar I9S6 r.

3. W. HliKterer — Hanse-Kagge Meelm-
nikuo 1001 r

<. B. tjinclatrom — The oil ip. London
1901 r.

S. P. Smolamk — Datone taglouice. Gdw-
nta 1963 t.

Wvtkorzyttano tei opracotoanin Poclte-
Mitseum w Bremio, craaopUma Nauto-
logia nr 3H z 1907 r. oroi prace proJ

1

.

Mnclina.

JERZY LITWIN
(id a fisk -W rz eKzcz

Z K RAJ U I ZE SWiATA

Tegoroczno Dni Kosmonauly Hadzlue-
kiego odbe^da sie w GOimowle Wlkp. w
woj. zlelonog6rskim, w dnlacli 1 — J

msja. Na te impreze, xlotn sie og61no~
polskie zawody modell rakiet LOK. po-
kaz lotnlctwa sportowego APRL, zlot

motorowy 1 szereg wyst^pow artystycz-
nycti. Uczestnicy, ktdrzy zostana wyell-
minowani na te Imprezo, bejq wle,c
miel) wiele clokawych atrakcjl.

Kolejna XVII jui mi^dzynarodowa
wystawa modelorstwa kolejowego odbe,-

dzle sl^ w tym roku w Czechostowacji.
Na mtejsce Improzy wybrano Prage.. Ma
ona trwai prawle przez caly wrzeslen.
Organ Iza toraml wystawy si( krajowe
^wiazkl modelorstwa kolejowego CSRS,
NRD i We.gier. Szczeg61owy regulamJn
wystawy zostal opubllkowany w mle-
si^cznlku „Der Modelleisenbanner" nr
2/mn.

W NRF wydawany Jest rotznlk pt.

DIF. AUTOMODELLE stanowlacy
wszechswiatowy przegUd najnowszych
typfiw samochodfiw osobowycli i uiytko-
wycli, Wydawnlctwo to Jest bogato llu-

strowane, gdy± zowiera ponnd WW zdj^c
{kazdego roku). Pnzo tym zamleszcza
tabllce informacyjno - statystyczne, po-
daje najwatnlejszc danc teclmiczne sa-

mochod6w przedstawionych na llustra-

cjach oraz ich cony. Pomlmo swego ty-
tulu, sugerujqeego, ze Jest to wydawnl-
ctwo modelarskie, Jest ono przeznaczo-
no raczcj dla automobilist6w nil mode-
larzy samochodowych.
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PRZECINAK
DO ClfCIA
BALSY

Coraz powszectinlejszym ntaterla-
l«m modeLirskim Jest balsa, nle-
iwykl* Ickka, a Jednoczeinle latwa
da obrobkl. Moiemy wykonywar; z
niej csle elemen ty, wypelniajac
przestrzenle pomiedzy ozebrowanlem
konitrukclt modelu. Moiemy u±y£
jfj rownlei do piodukcil elenklcn
ll&tewek wyclnaja.c je specjalnym
przeclnaklem (widocznym na rysun-
ku). Zroblmy go z nastepujacych
elementflw:

L iyletki,

3. 2 wkret6w Ml,

3. 3 malych arkuiik6w blacky dur-
alumlniowej gruboict i mm,

J, kllku arkusikdw blachy lub
sklejki jednakowej wlelkoici, o
r6inyeh jednak gruboiclach.

W arkuslkaeh blachy « ymienio-
nych vv punkcie -I 1 iednyra (i)

wlercimy po dwa otwory <t> 4 mm.
Roxataw otwordw uiusl bye zgodny
z otworami w zyletce.

W druglm z arkusikow (1) wlerci-
my wlertlem 3,Z mm dwa otwory,

a nastepnle gwintujemy Je gwintow-
nlkiem M4,

Wyitajaca krawedz czetci 1 uraol-
liwla elect* przesuwanej balsy na
row iic llstewki. Oruboat lUtewek
uzatezoiona jest od dystansu reguio-
wanego llezba. podkladek,
Arkuslkl wymlenione w punkcle 4,

nalezy wvknnac z blachy lub sklej-
ki o grubotcl 1; 1,1; t; l,S; I mm,
Odpowlednie zestawienie blaszck o
rdznych gruboidach lub gtosowanle
ich wielokrotne umozllwl nam uita-
lenie dystansu, odpowiadajaccgo
grubosci potrzebnych llitewek.

B. O.

fOpracotodno nti podstniuie
pitma modelnrtkiepo CSRS

..MoHeldr")

Pdlka, ktora widrimy na
zdjeciu, ze wxgledu na
wyJutkowo prosty »pos6b
wykonania rnoie stac sic

cenrta. pomoca umoillwla-
Jaca prawidlowe roxbudo-
waDle nasxego podreexne-
so kaclka do majsterko-
wanla lub slanowie dodat-
kowe wyposazenie pracow-
n i modelartklej. Moiemy
na nJej przechawywac go-
towe modele, siotki z far-

bami, wkretard! oraz roz-
ne pudelka / drobnyml de-
tat aml.

Polka sklaiU sic z dwbch
wiexzakow metalowych wy-
konanych * drutu o gru-
boicl 4 mm oraz desk! o

wymiarach 11 i iH t 11*

mm {wymlary desk! moga.

bye naturalnie tone 1 uza-
leznia sic Je od konkret-
nej potrr»hy oraz mlejsca,

jakie prxeznactamy da xa-

wieizenla poiki).

Dwa wletxakl wyglnamy
z drutu zgodnle * wymU-
raml podanyml na rysun-
ku. Drut ten motemy p6£-

nlej poehromowac lub po-

laklerowac.

Na obu kortrach deski

wiercimy ajhrcty I mm,
nastepnle azlifujemy j^,

raalujemy lub potiiuruje-

my. Gdy wyiehnle, welika-

my w otwory w detce
koiic6wki wleszakdw 1 go-

towq p61ke wleazamy na
ictanle.

Opracowal B. O.

SWIECA
2AROWA
Jlokoflczente z nr l/TO

MONTAZ rozpoczynamy od naclecla w
korpusic (od strony komory grzejnej)
rowka, ktory sluzy do xaetiBlecia dru-
glej koAc6wki iptrall, Bowek wykonu.-
jemy wloznle% tak Jak uaciecle w cIcK
trodzle centralneJ. Na elektrode nakia-
damy spodni^ podktadke 1 calose wkla-
damy do korpuau, Nakladamy podktad-
ke wtcrzehnta i w korpui wkrecamy
nakretkf do iekklego oparu. Eiektrodu
centralnq pokrecaroy tak, aby koAcow-
ka spiral! zoalazla sit; naprzeclwko
rowka w korpusic. Sllnle dokrecainy
nakretk^ 1 odwracajac swlece umlesz,
czamy w imadle. Konc6wkc spiral! za-
ciskamy w korpusic identycznie, jak to
roblltamy przy mocowaniu ]ej do etak-
trody centralotj.

Mantuia.c iwlece w ailnlku nie **•
pomnljmy o podkladce (czetto zostaja.

po poiladanyeh ongli iwlecach), ktora
powlnna bye o gruboftcl 0,5—-1 mm (naj-
leplej mtec klika o rotnych grubo-

Rys. 4

iclacbl 1 wykonana z mlvdxl lub alutnU
nlum, aby dobrze mogla uszczelotc po-
Iqczenle iwtecy z glowlca..
Na ryaunku 4 pokazany jest szklc

klips* bardzo wygodnego w uzyclu
przy taklej konstrukcjl iwtecy, Jaka.
pokazatem na rys. 1, Dolna btaszka
wchodzl w przerwc mledzy korpusem
a nakretkq. Natomiast tpecjalnle
uksztaltowany I sprezynujacy element
nalutowany na blaizke g6rna. obejmuje
elektrode centralna. w mlejtcu, gdzic
ma ona mnlejiza. ired nice. Obie blaizki
i nalutowany element zprezynuiaey wy-
konane «q z blaszkl foiforo-brarowej
o grubotel 0,4 mm. Isolator rozdzlelala.c
obie btaazkt mote by6 wykonany z
tekitolttu, plekai lub Innego podobnego
izolatora. Przrd ikrecenlem tych trzecli

clementow ce aoba wkladamy w otwory
ok. if rhm grubotciennego weiyka Igc-
lltowego. Po akrecealu irubami M3 nad-
mill r igelltu rozplaszczy tie iworzqc
Jednoezetole podkladki ijolujace.

IRENEUSZ SCHNITTER
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niniejszym artykule cheial-

bym przedstawii czytelni-

kom kilka spostrzezen z

Mistrzostw Europy NAVIGA doty-

czacyeh kategorii Fl-V i F3-V.

Najwieksze wrazenie w kategorii

Fl-V robi ogromna predkos6 i do-

skonale opanowanie jazdy przez

zawodnik6w. Tak duza predkosc nie

przeszkadzala zawodnlkom prowa-

dzie swolch mhdeli przy samych
bojach ograniizajacych tr6jkat,

podczas gdy promien zakretu cze-

sto wynoeil okolo 1,5 m. Nic tez

dzlwnego, ze uzyskiwano bardzo

dobry czas. Duza w tym zasluga

aparatur do sterowania proporcjo-

nalnego, ktorych uzywala wiek-

szoSc zawodnikdw. Szczeg61nie bylo

to widoczne, gdy startowaJy po so-

fa ie dwa modele jednakowo szybkie,

jeden sterowany proporejonalnie, a

drugi przy uzyciu zwyklej apara-

tury, W pierwszyro przypadku jaz-

da byla bardziej plynna i doklad-

24

na. Najwiecej byto aparatur .,VA-

RIOPRQP", ktore. jak sie wydaje,

dzieki swojej doskonale przemysla-

nej modelowej konstrukcji, reno-

mie f-my GRUNDIG i niskiej, w
porownaniu do innych aparatur

proporcjonalnych, cenie, uzyskaja.

najwiekszq popularnosc. Z aparat6w

zwyklych rekordy powodzenia ciqg-

le bije „VARIOPHON", W apara-

turach zwyklych stosowano najcze-

sciej do steru meehanizm „VA-
RIOMATIC", a do regulacji gazu

..SERVOAUTOMATIC". Zwracala

tez uwage duza ilosc serwomecha-

nizm6w od aparatur proporcjonal-

nych, ktore stosowano w apara-

turach zwyklych, zyskujae na szyb-

kosci dziaiania i site steru jacej,

Najwazniejsza jednak sprawa w
tej klasie modeli Jest silnik nape-

dowy. Wszystkie bez wyjatku mo-
dele byly napedzane silnikami z

zaplonem zarowym. Przewazaly ta-

kie marki jak „Super Tigre",

„MWS" i „MOKI". Wiekszosc sil-

nikdw wyposazona byla w tlumi-

ki-rury rezonansowe, ale tylko w
nielicznych przypadkach dawalo to

I

wyralne korzySei. Wszystkie silniki

pracowaly na wodzie na bardzo

wysokich obrotach, glownie dzieki

przeklsdniom redukujacym obroty

sruby, Przekladnie te. o przelozeniu

od 1:1,5 do 1:2 wydaja. sie w tej

chwili jedynym srodkiem w walce

z kawitacja, powstajaca, przy wyso-

kich obrotach sruby. Warto o tym

pomyslec i u nas szczeg61nie niech

maja. to na uwadze posiadacze wy-
soko wyczynowych szybkoobroto-

wych silnikow. Sruby wodne wiek-

szoscd f-my Graupner z reguly o

zwiekszonym skoku tzw, „X", Sred-

nica od 40 do 50 mm.

Jesli chodzi o sama. konstrukeje

modeli, to zadnych rewelacji nie

bylo. Wydaje sie, ze wykrystalizo-

wal sis pewien typ modelu, nie

najlepszego mote pod wzgledem

oporow, ale o dobrej „przyczepno-

sci" do wody i dobrej sterownosci,

Sa. to modele o lekko wypuklym
dnie, z ostrymi krawedziami burt

1 o wysoko uniesiona potiad wode.

czeScia dziobowa.. Wiele modeli

wyposazonych bylo w odehylane

stabilizatory. kt6re choc zmniejsza-

jq pr^dkosi modelu, czynia^ go bar-

dziej statecznym. Zwiekszonc opo-

ry takiego modelu pokonywane sa.

duza moca. silnika, JeSli chodzi o

wywracanie si^ modeli na zakre-

tacb, to w chwili obecnej nie ma
na to radykalnej recepty. Mniej

wiecej co czwarty .model wywracal

siQ w czasie biegu.

Posiadacze nie najlepsiych siinlk6w

nli- powinni Jednak zalamywac r^k,

leez popracowac bardziej nad ksrtal-

tem rim, bo Lie tj) droga. anuzna zdzla-

tac, dicch swiudczy przyklad z ..nasze-

%o podwdrka". Int, Aieksandec Rawski
2 warazawy na seryjnym, nie przera-

bianym i niepierwszej nilodoSci „VLTA-
VANIE" osiagtiiil na mistrzostwach

czas 28 nk., cu dla naszych modelarzy
dysponuJa,cych czesto duio lepszymi

siLnikami Jest nieosl^galne. MoZna Jesz-

cze dodac. *.v inz. Rawski na stolecz-

nej spartaklarlzie LOK oglqgna.t dwu-
krolnle uzas 25.5 sek. A wlec scieika

do dalszych poszuklwaA jest, trzeba

tylko na nia wkroczyi smialo 1 bcz

zbytnlej fascynacji wynikami zagra-

nlcznych zawodntkow.

KatCKoria F3-V Joel dzledzina, w kt<i-

rej decydujqcq sprawa Jest uztowlek,

natomiast model i aparatura to spra-

wa drugopl&noiwa, Na mistrzostwacli

Eur<rpy w tej katcgevrii nie bylo zde-

cydowanie slabyeh zawudnik6w. Na
dobra sprawe kazdy z nlch mfigl zajj)i

czolowc miejsce, decydrvwala rutyna,

odpornos£ nerwowa i ixiroblna tak

zawsze potrzebnego w spore ie, szczq-

scla. W sytuacji gdzle od najdrobniej-

szego nawet mu^nJecia drqtka w ns-
dajnlku zaleiy, czy zawodnik bedzie

pierwszy czy dziesi^ly, trzeba mle&
naprawde stal«*e nerwy. Nie wytrzy-
mali tej pr6by nawet n&JLepst zawod*
nicy Europy.

Prosta analiza punktow wskazuje, tp
ezoiowl zawodnluy polwinu)^ trase

w cia,gu okolo 4S sek, Zysk punktow
za czas Jest Jednak jilewsp61miernlc

maly w stosunku di> si rat, Jakie miilna

pordeid potr^cajqe Jedna. tylko boj^.

Trzeba wlec ryzykowac i wszyscy czo-

K>wi zawudnicy ryzykuja.. Na mistrzo-

stwach do wyjqtk&w nalezato dwu-
krotne przebycie, przcz model Jed-nego

zawodnika, trasy bez iadnego potra.ee-

nia bojek. Oczywticle wlelkoftc tego

ryzyka zah-zy od mozliwoScl zawodni-

ka, decydujscs sprawg Jest trenlng.



I w tej kategorii notujemy staiy
postep, W stosunku da lat poprzed-
nich Sredni czas przejazdu trasy
F3 zmalat o 10 sek. Nie bez zna-
czenia jest tu fakt stosowania apa-
ratur do sterowania proporcjonal-
nego, kt6re umozliwiaja bardziej
precyzyjn^ jazdQ.

W kazdym przypadku stosowano
mechanizmy o bardzo szybkim
dzialaniu. Mechanizm6w o zwolnio-
nym powrocie do neutrum np,
,,BELLA.MATIC II" nie stosowano,
Modcle w przewazajaeej wiekszosci
male (300—400 mm) wyposazone za-
r6wno w silniki z zaplonem zaro-
wym jak i samozap!onowe (Izejszc

i rruiie) ktopotliwe w obsiudze),
Zwracaly uwags duze powierzchnie
ster6w i miecze umieszczone w po-

UWAGA, CZYTELNICY!

W NUMERZE 3/70 „PLAN6W MODELARSKICH" 0PU-

BLIKUJEMY RYSUNKI OKRETU NELSONA ..VICTORY',

W OPRACOWANIU STEFANA HEBDY.

lowie dlugosci modelu. Fromiefi za-
krgtu 0,3—0,5 m. Tylko w nielicz-

nych przypadkach startowano tym
samym modelem co w kategorii PI.

Decydujaca sprawa. jest, jak juz
powiedzialem, trening. Modelarz,
ktory widzi trase. dopicro na zawo-
dach, nie moze liczyfi na sukcesy.

JANUSZ PIETBZAK
Warszawa

CZECHOStOWACKI SAMOLOT SZKOLNY
(dokoriczeiile ze str. 13)

PODWOZIE. i. -3D wyposazony jest w
trzypunktowe, hydraulicuiie chowane w
locie podwozie. Kolo przednie chowane
j i- it do kadluba, zai podwozie g!6wne
czticlowo do kahiny i skrzydcl. Poje-
dyncze kola podwozia zaopatrzone sa,

w nlskociinlenlowe opony, zat golenie
kol zbudowano w ukladzle „wahaczo-
wym", co zapewnia miekkie „siadanle"
umotolu w czaiir ladowania.

DANE TBCHNICZNE SAMOLOTU
„ A Kilt)" I. -33:

prieznaczenic
gowy;

simolot izkolno-lrenin-

„AERO" L-39
zatoga — dwojp ludzi;
silnik — turboodrzutowy Iwczenko

AI-ZJW;
ciag silnika — ISM kO;
rozpi^toiC skntydct — t,ll mj
dhigosC ealkowita — it.li m;
wysokoiC — !,3S m;
powierzchnia nosna ptat6w — 1S,M m';
chyar w locie — 3SM) kG;
niaks. szybkosc na wys, 5 km —

715 ktn/h;
»zybkot£ ladowania — lit km!h\

izybkoic wznoszenia przy riemi —
is m/s;

czas wzaoizcnla «i( na wys. 5WW m —
S rain;

mak». pulap — 11351 m;
zasieg bez zblori\ik6w dodatkowych —

iioo km (2.:, »odz. lotu);

rozbleg — 190 m;
dobleg — 320 m.

ROMAN PIWOKJSKI

Opracotuano wedlug „Aircraft Engi-
neering", ..Flying Review", ,,Flug Re-
vue", .Jnteravia".

25



MODEL SAMOCHODU

,YETI"»

„YMTl"> to nazwa jamo<;hodu-cla.griik«
przeznaczonego do holowania ct«iklch
maszyn Juh przycup % tadunkaml
drobnicowyroi przenoszonyml w konte-
nerach na platiormy.

OUOI.NA CHARAKTERYBTTKA
POJAZJ>U:

Silnik d mocy okolo 200 KM, chlo-

dzony powietrzem, umieszczooy Jest 2

tylu. Tabs lokaiizacja sltnlka umoili-

wla odlzolowanle kablny kierowcy od

haUsu oraz dobre chtodzenie ailnika

dzlcki duiym powlerzchotom wtotdw po-

wietrxa. Silnik pooadto spelnla rol(

balattu iwi^kiiajnc prxycstpnoii ko!

w cuttle holowania.

Olo wymiary samochodu w wielkose!
„nacuralnej": dtugos* — 8OO0 mm, sze-
rokosc 1549 mm, wysokoW 2500 mm.
Moil live, 1c kledyi samoehody takle
pojawla jsle na naizych drogach, ale
na razie jest to model fantasyjoy.

Model ten, ze wigl(;du na presto te

kiztaltu, mote by4 budowany rdwntei
prtit modelarzy pocza,tku]acych. Wyko-
nanie modelu ze iklejkl 1 liitewek nle

powinno sprawl* wi^kieycb ttudnoicl.

Do nlellcznych trudnych do wykona-
nia element6w xallczyc moSna prxednla.

rimke,

Prostota k&ztattow umoillwla rfiwnlei
budow? modelu z biachy, co jest kn-
rzystne ze wzgl^du na to, ze zwl^ksza
obj^toic wewnetxzna, modelu 1 pozwala
na zamontowanie w nlm odbioraika
radlowego i mechanizmfiw wykonaw-
czych, Dzt^ki odejraowanej tylnej cie-
sci modelu ulatwiony jest dostep do
aparatury.

Pod iderzakaml % przodu t a tylu

modelu wldoczne sa pokrywy nvocowa-
ne dwiema galkami. Pod prxednla po-

krywa znajduje si; welqgarba, a pod
lylna — urzadzenia holownioxe ChOWa-
ne w czasle jazdy.

Mechanism klerowniczy tego trzy-
oslowego pojazdti moze byd wykoriaoy
w trzech wenjach. Dwle z nich sa
przedstawione na schematach zamiesz-
czooych na drugim arkuszu planow,
a przystosowanlem do sterowanla llnk%.
Odpowiedni uklad wykonawcay poxwoll
na przyitotowanie meclianlzmu do ra-
dktsterowania.

pierwsza wersja, bardzfej zwrotna
I schemat I), posiada kola ikretae na
pierwszej i ostatniej oil, iwracaja.ee
sf tf w przeclwnych kicrunkach, co rwi-
rantuja prawldlowq prace mcchanlzmu.
Kola osl irodkowcj «a nape/dzane. d ru-

ga werija (ictieoiat III przedatawla tyl-

na ot jako napedowa, a przednie jako
skretne. 5kret kot na obu pstach Jest

1 proportionally. ProporeJ* pomledzy
kataml skretu regulujemy odlegloicla,

punktu zamocowsnia dzwignl iteraJ^-
c*J oi obu osi. Trzecia wersja to roz-

wiqxanie tradycyjne, a wi^c kola pierw-
tzej 0*1 skrelne, a pozoitalych nape-
dzane.

ADAM MAtYSZ

PIERWSZY

Wdnlu 6 grudnla IS69 r, odbylo sis; pierwsze zebranie organizacyjno-
sikoleniowe Klubu Modelarzy Kolejowych powstaJego przy 2a-
ri£(dzie Wojewddzkim Ligi Obrony Kraju we Wroclawiu.
Klub ten zrzesza mlodziez i doroslych, zajmujacych sit; modelar-

stwem kolejowym oraz mllo£nik6w ^olejnictwa.
Zebrani omowili plan dzialania i zamierzert na najbliiazy okres oraz po-

wotali zarzad klubu. Prxewodnicz%cyni 1ustat Waldemar Ncy, gekretarxem
— mgr Jozef Pilch, skarbnlklem — Stanislaw Mrozowskl, przewodaicz%-
cym komisji rewlzyjnej — Inz. Edmund Ratajczak, cxlonkaml KR — Ini.

Andrzcj Dobrowolskl 1 Edward Karpiriskj,

W miarQ zwiqkszania sis liczby, czlonk6w powi^kszony zostanie skiad za-
rzajdu klubu.
W zebranlu uczestnlczyl wiceprezes 2W LOK Eugeniusz Kierblewskl oraz

znany modelarz kolejowy, wydawca ksi^zek I szeregu artykuldw o tematyce
modelarstwa kolejowego — mgr Jan Kazimierz Janowski,
Plan, jaki nakreslili uczestnicy zebranla, pxzewiduje:— popieranie i popularyzacje. modelarstwa kolejowego oraz krzewienle za-
interesowania kolejq na terenie calego kraju,

— szkolenie instruktorow i gedzi6w modelarstwa kolejowego,— zorganizowanie — z okazjl 125-lecia kolei w Polsce — wystawy mode-
larstwa kolejowego,

— uzyskanie zgody na stalq ekspo-
zycj? informacyjna klubu w Cen-
tralnej Skladnicy Harcerskiej we
Wroclawiu, przy ul. Swidnlc-
klej 15,— nawiazanie kontakt6w i wspol-

w kraju Klub Modelarzy Kolejowych

powstat przy ZWLOK we Wroclawiu
pracy z Dyrekcja Okregowa Kolei Partstwowych we Wroclawiu,
Zwia.zkiem Zawodowym Kolejarzy, Ministcrstwem Komunikacji, powsta-
jacym Muzeum Kolejnictwa oraz specjalistycznymi redakejami czaso-
pism „Modelarza" i „Sygnal6w",

— poczynienie stare ft uzyskanie lokalu na Klub Modelarzy Kolejowych
i milosnikiw kolejnictwa, w klorym znalazlyby sie. pomieszczenia na
modelarnie., klub oraz sale wystawowa.
Program szkolenia instruktor6w i s^dzidw modelarstwa kolejowego prze-

widuje 10 wykladow systemem seminaryjnym, na ktdrych om6wi sie. powsta-
nie i historie kolei ze szczegdlnym uwzglednieniem historii kolei w Polsce
w okresie 1843—1989, ogdlne zasady organizacyjne PKP, historic, modelar-
stwa kolejowego i zasady organizacyjne zwiazkow modelarstwa kolejowego
za granicq i w LOK.
W nastepnych wykladach przewiduje sie, omdwienie elementsw drogi ko-

lejowej, budowli iniynierskich, jak mosty, tunele, obrotnice, rozjazdy, bu-
dynki kolejowe itp., oraz urzqdzeA zabezpieczenia ruchu, sygnalizacji I Iqcz-
noSci, budowy pojazdow trakcyjnych, taboru kolejowego itd, dla kolei
normalnotorowych z odzwierciedleniem powyzszych kwestii dla zastosowa-
nia w modelarstwie kolejowym.
KoAcowe zaj^cia poswiecone bqda zasadom budowy makiet modelowych,

punktowaniu i ocenie modeli makiet, modeli taboru i urzadzen kolejowych
w oparciu o obowiazujaee w kraju demokracji ludowej przepisy zwi^zku
modelarstwa kolejowego.
Pierwszy wyklad zaplanowano 10 stycznia 1970 r, godz. 17 w sail kon-

lerencyjnej Zarzadu Wojewodzkiego Ligi Obrony Kraju we Wroclawiu, ul.

Swidnicka 28. Tarn tez przyjmowane sa zgtoszenia do Klubu Modelarzy Ko-
lejowych i milosnikdw kolejnictwa z miasta i wojewfidztwa wroclawgkiego,
jak rdwniez z terenu calego kraju. Waldemar Ncy
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jo. VI)

Regulatory napiecla

Urz3d2eniem, umotllwlaj aeym prawi-
dh>w<k prowadzeni*' modelu na t<wze,
Jest regulator szybko&ci. Moina go ku-
plc razem z wyposttieniem Kkladanych
torbw wyscigowych lub tei wykonac
samemu w warunkaoh domowych.
Na trzech rysunkach podajemy trzy

r6Sne rozwiazanta konstrukcjl regula-
tora napiecla, opublikowane w plsmaeti
poUtechnlcznyeh „Hobby" (NRF) I „Mo-
delar" (CSHS).
Flerwsxe z nlch, barrizo proate, sktada

sle. z:

J) obudowy (I, 2), 2> opornJka druto-
wego (3), 3) metaiowej aiwigni (4),
4) k6tka zaczepu gumy (S), S) gumowego
paska (B), 8) blaszM kotitaktowej (7),
T) szyny kontaktowej (8).

Obudowe. regulatora — w formle zam-
knietego pudetka — wykonujerny ze
sklejki, drewna lub tworzywa sztucz-
nego. Naciecla w obudowie umozltwiaja,
wygodne trzymanle regulators w r^ku
w czasle prowadxenia modelu. Do wne.-
trza pudelka wmontowujemy szyne,
kunlaktowa (8), wykonanq z blachy mo-
sl^inej, opornik drutowy (3) oraz dzwi-

gnie. metakwa, (4) zakonczona. od gory
guzlkiem przycisku.
Do dolnej ozeSci diwlgnl przykre.camy

Waszkq kontaktowa, (T), wykonana ze
sprezynuJacej blachy mledzlanej. Przy-
kre.dtny J5 wkrqtiem Mi.
Plaska budowa diwlgnl uniemoillwia

obrot Jej wok61 osl. Aby unlemoxliwic
przekreoenie sit; dzwignl w regulatorze,
ir.us-.roy bardzo dokiadnle dopasowae do
siobie diwignie. z otworem, w ktorym
file, porusza.

Do dzwignl przykrqcaroy lub przyni-
towujeray kotek metalowy, wystajaey
poza obudowy regulators, Kolefc ten

porusza sie. po naclsrtieclu dzwignl w
podluznym otworze wyeietym w bocz-
nej sclanee obudowy regulatora (2).

Na zewnatrz regulatora wyprowadza-
my dwa przeiwody. Na zewn^trznej Je-
go stronic mocujemy pasck gumowy,
k*6ry zaczepiamy o koiek.

t
weiskBrile

dzwignl piwoduje rozciagriie.cle gumy,
ktora po z-wolnJeniu nacisku palca na
dzwignle. umozliwta powrot Je) do po-
zycjl wyjicioweju Nacisk dzwignl przc-
suwa blaszke kontaktowa. po oporniku
drulowym 1 zmnlejsza <>porno«t w ob-
wodzle zaallania 1 tym satnym wptywa
na zwiekszende szybkoSd pojazdu. Zwol-
nlenie dzwignl powoduje zwle.kszenle
opornoicl w ukladzie 1 zwolnlenle Bzyb-
koSei az do wlacznie. Na zdj^clu po-
kazariy Jest regulator napieela t-my
PREFO (NRD), sprzedawany w cciile
43 zl w sklepach CentrataeJ Skladniey
MarcerskleJ, w regulatorze tym znaj-
duje slq dodatkowy przyci.sk (zaznaczo-
ny straatka}, umozUwlaJacy odl)}izcriie
zrddla za^llanla w dowolnym inomencie
jazdy. Przyolsk ten ma sztzeg61ne zna-
czenle w przypadku kunlecznosci rap-
townego zatrzymanla modelu lub zwol-
nienia Jego szybkoscl np. przed tstrym
zakre.tem.

BOGDAN (5AHRVSIAK

POLONICA
Wloski mleii^cznlk MODELLl IN

KUROPA w or 34. ij. x I0/19SS r„
zarttleiclt caloitronlcowy plan gu-
m6wki Zblgoiewa Tuklendorfa
„Z03C" wrai z opium budowy
1 dwoma pochodzacyml < IMS r,

zdjeclaml wykonawcy modelu.

NRD-owskl mlesl^czoik AERO-
SPORT zamieicil w nx 11/190 rain-
ttronicowy plan modelu sivobodnie

latajacego z oapedem sllnlkowym
klaty F1C, nnszegu czolowego za-
wodnlka Zygfryda Sulisza. Opr6cz
tego na stronic 481 znajduje ai«
obszerny opb budowy tego modelu
oraz jego najwainiejsie dane tech-
niczne.

W miedeczttiku AMERICAN AIR-
CRAFT MODELER (nr 1I/1SS9> opu-
blikowano dokladny plan modelu
aamolotu MIG-21 w dwoch wenjach
uzbrojenla 1 wypoiaienia. Plan Jest
rozrysowany na pl^ciu itrooach fur -

maUl A4, do ktorego dolaczony jest
opis danych technlcznych I budowy
modelu clagn^cy sie z przerwami,
przeplatanymt jak zwykle w tym
czasoplimie, lleznyml reklamami, na
sxesclu stronach.

VP czechojlowackim mieslecznlku
MODELAR (nr 11/lMa) na wewnctrx-
nej stronle okladki opu blikowano
zdj^cie polsklego samochodu stra-
zackiego 8TAR-21 zbudowanego przez
Z. Pujrae x Pragi wg rysunkdw z
„Matego Modelarza".

Anglelskle czasopisma modelankle
1 wojskowe, wydane jetlenla. 13 6S r,

przynloily km or uwe wkladki rekla-
mujqce film „Bitwa o Anglic". Film
nam rAwniei bliski / racjl pokazania
w nim roll polsklch pilotdw w walcr
z hitlerowska Luftwaffe. Ma on uka-
zat Hit rflwniel na poliklch ekranacb
w poiowie ISlo roku.
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W naszych

modelarniach

MODE-

LARSTWO

zdobywa

WIES

WOOWINIE, nlewjelkiej wsi pod Wejherowem, mo-
del*rjtwo stawiato plerwsze kroki jesienia. IMS i.

Mlejtcowej tzkole oddano wowczat do uzytku
nowy pawllon, a nauczyclcl zaji>£ technicxnych,

Kazlmierz Stefanowskl, wyrassll ch$6 pracy z mlodzleia. jako
instruktor modelarstwa. Blorac te fakty pod uwagQ, ZP
I.ok w Wejherowle prukazat jeden z pferwszych zesta-
wow wyposazenla modelarnf wlasnle gowifisklej szkole.

Byly naw«t sprzeciwy. Niektdrzy dzlalaeze szczebla wo-
jewAdzklego przcciwstawlall si*, przekazanlu cennego •/•••

stawu szkAlce, do kt6rcj uczeszcza zaledwle 130 ucxnl6w,
Obawiali tie bowlem, ze zestaw nie bedzie nalezycie wy-
korzystany.

Instruktor K, Stelanowskj rozpoczal z mlodzleia praci;
od budowy z kartonu najprottszych model! latajacych. Na-
st^pnie — pnpreez plerwsze model e latajace wykonane
z zestawdw — stopntowo przechodzlt dn corn/ trudniej-
szych konstrukcJL Pragnac nadal rozszerxac szkole nie mo-
delarskle, *am ukoricxyl kun instiuktoraw oraz pogtebial
wiedze poprzez ezytanle 1 konsultacje z doswiadczonyml
kolegaml. Plerwsze udane ioty modell nad tanaiui zb6z,
podzlwiane przez dzieri calej wsi, zytkaly range wydarza-
nla na mlars sensacji. leh echo trafllo oczywiicie ai do
chlopaklch zagrod 1 wlelu •tarszych mieszkancAw wsi wy-
rata to poparc ie dla pracy prowadzonej przez naucxyciela
Stefanowakiego.

Pierwaxy rok pracy zakoficzyti gowlriscy modelarze sUr-
tcm w eliminaejach wojewAdzklch, uwieiiczonym petnym
lukCHtm — zajmuja.c zespolowo trxecle miejsce.

Ola tych wiejfkich ch!opc6w start w zawodach atal sit;

przezyciem pamlftanym do tixii, Kontakt z kolegaml z tn-
nyeh grodowitk pozwolil Im podpatrzet, co 1 jak buduja
tnui 1 wycl^gnat wnloski korzyitne dla wlamej pracy w
roku nastijpnym. Niestety, mimo nieustznnego doskonalenia
vwntch umlejetnotci, rok ten nle przynlosl im poprawy
I ok at y. Konkorend, pracujaey bardzo ezgstu w xnacznie
lepszych warunkach, rowniei nie stall w miejtcu,

Trzeba sobie bowlem zda* sprawe, ze ipecyflki pracy
wleiskiej modelarnl. Pracujc z dala od zakladow przeiuy-
slowych 1 iklep6w specjallslycxnych, w ktArych lawiae
moIn.ii doata6 przydatne materia ly. W tym oatatrdm przy-
padku matliwoicl modelarnl »a zreiztq bardzo ograniczone,
500—6U0 g| rocinie uz.ysklwane z budtetu izkoly plus wlaane
skladki tylko w znikomej czeicl zaipokajaja potrzeby. Re-
late must zatatwlac wlasna zapoblegllwofC Instruktora
1 modelarzy. Ponadto w okresach wioiennycb i jetlennych
prae polowych na barki uczestnlkdw ipada wide dodatko-
wych czynnoacl goapodarskich w doaiu. Nic tel dzlwnego,
ze wAwcxas natftenie zaje£ modelarsklch znacznle maivje.
IHodelarnia iwieci nieomal calkowlta, pustku. Za to zlma
rozbrzmiewa gwarem do poznych godzln wieczomych. Wlai-
nle bowlem owo oddalenle od pokus mlaita stanowi, ie
modelarstwo xnajduje tu zawsze wlecej chelpych nl* jeit
w startle wchlonqt.

W tych wcale nietatwych warunkach gowinscy modclarze
potraflll konaekwentnie reallxowac wyUcnt^te zamlerzenla.
W leh poczynanlaeh odnalezc motna wiele z pozytywnych
momentow przyslowiowego chtopskiego uporu. Nlc wlec
dziwnego, ze rok ltas przynldzt im wretzcle sporo apor-
towych iukees6w, W wojewAdzklch eUmlnacjach model!
lataMcych na uwi^zl scajfli zeapotowo pterwize mlejice,
a drugle w kategarii modell Intajncycli awobodnle. N>
Ibtacb klaayflkacyjnych tyehte tmprez nazwlika Fr. Say-
merowakiego, K, Kcidzlory, St. Szczepanlaka 1 E. Klana
nie wldnieja jeazcze na pierwazych mlejacacb, ale ju* tu
w czo(6wce.

Oetalnio rozpoczcla prace modelam la azkutnicza przy
Szkole PodatawoweJ w LebieriikieJ Hucte. Wie* to dla od-
mtany polozona na aamycli kraAcacb powialu, autobui cks
dociera tu zaledwie trzy raxy dziennie, To doalownle „zwiat
zubity deskaml". I tym razem jednak powiatowe wtadze
LOK znalaxty odpowledniego cxlowieka, Modelaratwem zaja.t
lie klerownik mlejacowej szkuly, Alton* Go!a.bek. Swolm
zapalem zdolal wkr6tce zarazit spurn grupe mlejacowe)
mlodzfety, zarOwno z klai VI—VIII, jak 1 tej, ktAra ju*
opuiclla szkolne niury,
Placowka ta, o trzy lata mlodsza od swojej gowintklej

siosirzycy, kroczy zupelnte podobna, drogu. I obftcie korxy-
Ma z jej doawiad exert, a uii;r — start z bardzo nlskiego
pulapu 1 icisle przestrzeganle xasady systematycznoicl. Mo-
le Jedynie kol, Golabek znacxni* czeiclej odwledxa atartze
od swojej modelarnie I poznaje leh dorobek,
Podobnle jak gowinianie, teblenacy modelarze plerwazy

rok pracy zakonczyli startem w elimlnaejacli wojewAdz-
klch. W 196S r. startowall Jedynie w ktaiach najprostszych
— model! zaglowych DK i DX. Brak doiwiadczenla nle
poxwolit im jeszcze walczyt jak rowny z rdwnym, z kote-
-gaml I innyclt osrodkdw.

podstawie wejherowsklch dofwladczen trzeba pod-
kreiltf moment bardzo iitotny dla rozwoju modetarstwa,
a mianowicie pumoc modelarnl silnej, rozwinietej, czesto
sluzacel nowym pracownlom pomoca melodyczna,, uiate-
rialna .ltp. Kol i? to przej^la w Wejherowfe modelarnla okr;-
towa Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Spelnia ona nielormalna
(nnkeje; powiatowego oirodka metodycznego modelarstwa.
lVsiiftlni.c z ZP LOK inxpiruje b^dt koordynuje wsielkle
poczynanla modelarnl. zreszta. instruktorzy wtzystklch mo-
delardl utrzymuja. na co dzien icisle wi^zl koleteAskie,
a kilka zazy w roku organlxujq wspoine apotkanla celem
uogAlnienla 1 wymlany doswladczed.
W ostatnim okresle Rada Modelarnl Ognlska Pracy Po-

zaszkolnej (taka nazwe noil zarzad modelarnl) dla uezcze-
nla XXV-lecla PRL podjela zobowiazanle roztoczenla stalej
opiekl i udzielanla pomocy m. In. obu wipomnlanym no-
delarnlom, Wzajemne kontakty obydwu modelarnl maja na
celu wdrazanie mindyclt aktywistAw do dzlalalnoici spo-
leeznej w sxerszym zakresle. Plerwsze poezynanta zdaja ale
w pelni potwierdzaf pomytln^ realizacj^ zamlerzenla 1 ita-
nuwia dalszy krok na drodze rozwoju modelarstwa W po-
wiecle.

K. UZIfyCIEI.SKl
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BIBUOTECZK/I

Jodele jachtdw zaglowych"

Z przyjemnoiela. informujemy o uka-
zanlu sle. na rvnku kBiegarakim nowej
pozycji pt. ..Modtic Jachtow iaglowyeh",
ktdra napisal znany dzialacz modeler-
stwa Jan Marrzak z Warazawy.
Kslqzka mote zalnteresowac nlejednego

modelarza, gdyz znajduje sic. tarn wlele
cennych wiadomoscl. Autor fcrotko, lecz
wyczerpuja,co omawia historic dutych
jaehtow oraz jactitingu na swiecla. LLcz-

oe rysunki pokazuja, Jachty z rdtnych
epok, natomtast zdjecia wspolczesne
Jachty klatowe. Podane zostaly tarn

rdwnie* tabele danych technieznych
najbardziej popularnych jachtow zaglo-
wych oraz sltzgdw lodowycb.
W podobny «posob przedstawlona zo-

itata historla malych jachtow zaglowych,
Dowiomy sit: lam, ze pierwsze stowa-
rzyazenia modelarzy Jaehtowych pow-
staty Juz w 3873 r. w Anglii. a pierwsze
zawody odbyly sit; w 1907 r.

W Polsee slaranla o zorganlzowante
podcbtiego stowarzyszenla czynione byly
w okresle miedzywojennym. wtedy
ukazata sle, pitrwsza ksigtka pt. ,,Bu-

dowa zaglowych modell Jaehtowych".
Mora napisal Jan Czarneckl — nestor
modelarstwa szkutniczego w Polste.

Jan Marczak, pragna.c zobrazowac ten-

dencje rozwojowe modelarstwa Jachto-
wego, podaje przeglad najctekawszych
model! jachtow na przeetrzenl lat. tak
konstruktordw krajowych Jak 1 zagra-
nicznych. W dzkala tym znajdujemy wiee
llczne rysunki 1 zdjecla.
Bardzo szeroko omowlone zostaly prze-

plsy klasowe 1 regatowe model! jach-
t6w zaglowych wg najnowszych przepi-
s6w NAVIGA. Najbardziej cennym dla
modelarzy jest rozdzlal pt. ..Budowa
model!", w ktorym kolejno om6wlone
zostaly sposoby budowycti rdznych mo-
dell Zaglowych, poczynaJac od blokowo-
dekoracyjnych, klasy „DK", J9X",
„DM", ,,D10", z uwzglsdnienlem budo-
wy modell radloaterowanych. Do opi-
s6w zamieszczonych zostalo 10 planow
na duzych arkuszach, kt6re stanowla.
oddzletny dodatek do ksla.zki. Zaprojek-
towai je doskonaty znawca malych jach-
t6w Ireneusz Schnltter. Podane zostaly
tat wskatowkl zeglowanla I sterowanla
Jachtem,
przypuszczad naleiy. ze ksie.zka lycz-

liwie przyjeta zottanle przez czytelnl-
k6w. stanowl ona bowlem^male vade-
mecum o mode! a eh zaglowych ! moze
bye pomocna nlejednemu modelarzo-
wl przy konstruowaniu modell.
Szkoda tylko. ze wydawca nle doloiyl

ataran o lepaze wydrukowanle idjet,
ktdre na lieznych stronlcach *a wprost
nleczytelne.
Jan Marczak — „MODELE JACHTOW

zaglowych". Wydawnlctwo Morfkie —
19*9 i. Format 2« X U.5 em. Sir. 1H. Do-
datek 10 planow. Naklad 1* ooo egz. Ce-
na So zt.

W NUMERZE 3/70

,,MAtEGO MOOELARZA"
W marcowym numeric „Malego

Modelarza" zamiefcebny plany an-
glelsklego pancernlka „BODi«ayn,
Model paneernlka ze wzgledu n a

doskonale opracowante, na pewi,o
wzbogacl koiekeje okretfiw wojen-.

nycb.

„M0DELARZ" POMAGA
Zygmunt Stupak — Krakow, ul, Puityn-
na I, poszukuje Daley w pusiaci dese-
czeifc lub ktocka. • Bulgaracy modelarze
okr^towi, zrzefizeni w Patacu Pionlerow
w Sofii <tarwl^±a ksorespondencjQ z mo-
dolarzaml p^laklml. zaiinterescywani ta.

spraw^ moga plsae pod adreaem: Dwo-
riec Na Pionlerlte SOFIA, Wielczowa z»-
wiera 2, loatruktor PapaJot Kolew. •
Eysiard Mlodonski — Chclm Lub. ol.
Majdan it, chetrtie wymlcnl niektore
numery ..Modelacta" (w tym rocznlkl
z lat 19*4-65), kslftikl: „Mlody modelarz
rakiet", „MlnlatUrOW« lotnlctwo",
„Mlody konatruktw" na piany Jettno-
xtek ply wajHtyeK za«jluwych. wspotcze-
snych 1 historycmycli. • Wojciech

Szcxeinlak, Lublin, Ul, Marchlewsklego
s m, 5 — poszukuje dwdcti przekaznl-
k6w mlnlaturowych opornoad 200—330
oraz mechanlzznu wykonawraego ,,Ser-
vomatlc". • ZdzlaUw Kozlell, Bieltko-
Blala, ul. Sempolii'iskiej 27 ~ od.stapi
nlekt6re numery ,,Modelarza" (szczegol-
nl« z lat 1*55— 10 SB). • Tadeusx Andrze-
Jewski, Lddt, ul. zawilcowa J m. > —
pragnle prowadzli korespondencje z
chlopoem, interesuJacym sie budow^
modell wg ,,Malego Modclarza". • WUt-
tor Wreilawlcz, Wroclaw, uU Smolu-
chowskiegD so/i — poszukuje or 13/69

ezasopism* ..Letwtvl + kosmonautlca",
w zamlan o*em]e nlektore numery „Mo-
delarza". •Tadeuiz Kasprowlcz, Szcze-
cin, ul. Bogualawa n/10 — zamienl nle-
kt6re eezemplarze ..Malego Modeiarza"
z lat 1963-89 na nr 1/59 tego pisma. •
Marltisz AalesiukiewJcz, wartzaWa zc,

ul, Chrzanowtkleio 19 m. 15 — posiada

do odstapienla roczniki „Modelarza" z

lat 1963, 84, 86, 87. • Henryk Wolsxle-
(ier — Gdynia 21, ul Pow. Slaikich *c

m. 1 — odstapi roczniki „Maleg» Mode-
larza", si In Ik spa linowy Jena 1,5 cm*
oraz czesct radloteehnlczne. • Rytzard
Zatuski, Zlelona Odra, ul. J. Krasickle-

go 17/J — odata.pl nr nr ,,Planow Mo-
deiarskich": S, n, IB, W, 19, zO, 21, 22,

24, • Krzysztof Faltnski — Wroclaw 42,

ul, Borowska 38/4 — posiada do odsts-

plenia zdjejeia 1 plany samoltrt6w, czol-

g&W z okresu I 1 II wojny fcwiatowej.

„MAtY MODELARZ"

ODPOWIADA

Kol. kol. Waldenur Ramann i Je-
lenle) Odry, Cseslaw Pawlak z Kul-
na, Zblgniew Piela ze Swinoujscia,
Jacek ZaJac z Legionowa, Andrzej
Celarek z Pucka 1 innii

Mater la ly modelarskie mozna nabyt
w Centralnej Skladnlcy HarcerskleJ
w Warszawie, ul. Marszatkowska 82.

Plany aamototu ..Lublin R XIII" i
„Farman" z 1*09 r. D^dq opubllkowa-
ne w „Modelarzu" nr 0/70.

Samoloty polskie z okresu II wojny
swlatowej b^da. publlkowane w „Mo-
delarzu". ,,Matym Modelarzu" i

„Planaoh Modedarskiohi" w 1970 roku.

wieslaw Pawelcxak z Lubllna, Ar-
kadlusz Smolak z Bedzlna, Bogdan
Kuzlo ae Zglerza, Andrzej Tomczak
i Mleroazowa, Grzegorz Bazantak
z Lodzl 1 loni:

Redakcja nle posiada zdezaktuallzo-
wanych numer6w ,,Matego Modcla-
rza". Radzimy zamawlac numery w
PowszeohneJ Ksdegarni WysytkoweJ
w warszawie, ul. Nowollple 4, kto-
ra przesyta egzemplarze za zalicze-
niem pocztowyrn.

Prenumorat* Malego Modelarza"
potroozriaj lub roczna, mozna optaclc
w miejswtwym wzedzle pocztowym,

u Ustonosza, lub wplacaja,c bezpo-
srednio na konto PKO nr 1-8-100020
— Centra ta Korportaiu Prasy 1 Wy-
dawnlctw „RUCH" — Warazawa, ul.

*Wronla 23.

Bfdakcja nasza nle prowadzi Juz
aprzedaty plan6w modelarskich na
Swiatlokopll. Radzimy korzystad z
planow publikiowajiych w „Planach
Modelarskich".

i. Kabala — Wixftw: Ksiazki: J. WoJ-
ciechowskie«o „Budowa 1 pllotaz ra-
dlomodell" 1 J, Marczaka ..Kutry
torpedowe" mozna zamawlac w Po-
wszeehnej Ksi^garnl WysylkowtJ,
Warszawa, ul. NowwUpie 4. Zam6-
wlone ksia.iki sa wysylane za zali-
czeniezn pocztowym.

Kol. kol, Andrzej Kulesza z Qlowna,
Platr Lnbaezewskl z Krakowa, Jan
Podg&mlak z Oswleeimia 1 lnni:

lnleresuja.ee was mod ele kotowe be-
da zaraieszczone w „Modelarzu" i

„Matym Modelarzu" w najbllzszvm
cxasie.

CZASOPISMO ZALECONE DLA
BIBLIOTEK SZKOL LICEALNYCH
PISMEM MINISTERSTWA OdWIA-
TY NR PO/3-S081/57 Z DN. 21

MARCA 1957 K.

WYDAJE ZARZAD GLOWNY UGI OBRONY KRAJU
Redaguje kolegium w skladale; Bogdan OABRY3IAK. Zdzialaw GRYGLICKI, Jan
MARCZAK, Kaztmierz PAJKK {red. techn.). Marian ROZWENC, Stefan SMOLIS
(sekretarz redakc)!). Wojciech SZANTER, Andrzej TRZCINSKI, Bohdan Wt>
jHZYN, Zenon ZATOR3KI (redaktor naczelny). Ad res redakcjl: Warszawa,
Ul. Chocirnska 14, tel. 45-12-31 wew. 82. Prenumerate. na kraj przyjmuja urze.dy
pocztowe, liitonosze oraz oddzlaly 1 delegatury ..Ruchu". Mozna rdwnlez do-
konywac Wptat na konto PKO Nr 1-6-1000W — Centrals Kolportatu Praay
1 Wydawnictw ..Ruch" warszawa, ul. Wronia 33. Prenumeraty przyJmowane
sa do IS dnla mleslaca poprzedzajgeego ok re* prenumeraty. Cana prenumeraty:
kwartalnle — it 1S.S0, polrocznle — zt IT.—, rocznie — zt S4.— , Prenumerate
na zagranice, ktdra Jest o 40% drozsza — przyjmuje Biuro Kolportazu Wy-
dawnictw Zagranicznych „Ruch", Warszawa, ul. Towarowa 28, tel. S*-«-S8,
konto PKO Nr l -4-100024, Egzemplarze numerow zdezaktuallzowanych mozna
nabywad w Punkcie Wysylkowym Prasy Archiwalne] ,,Ruch", Warszawa,
ul, Nowomiejska 13/17, na mtejscu lub na zamdwlenle za zaliezenlem pocztowym.
Przedruk dozwolony tylko sa podanlem trddla. Druk. Wojsk. zakl, Graf. W-wa.

Zam. 1329. Naklad 35 000 eg*. K-95, 1NDEKS 3(724,
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